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1    Johdanto 
 

Tuntuu vähän, ku ois ollu ihastunu johonki ihmiseen ja sit paljastuukin, että se on ihan mons-

teri. Tai silleen, että se pilvilinna romahtaa. Että täs on ollu niin selkee suunta ja yhtäkkii se 

tyssää niinku seinään ja sitte on sillee, apua. (H6)1 

           

Yllä oleva sitaatti kuvaa yhden tutkimukseeni osallistuneen opettajaopiskelijan ajatuksia 

luokanopettajan ammatista. Kyseinen opiskelija hakeutui luokanopettajakoulutukseen ja 

oli varma luokanopettajan työn sopivuudesta itselleen. Viime aikoina hän on kuitenkin 

tullut siihen tulokseen, ettei haluakkaan työskennellä kyseisessä ammatissa. Mistä syistä 

opiskelija on alun perin hakeutunut opettajankoulutukseen ja mitkä syyt ajavat häntä luo-

kanopettajuudesta luopumiseen? Mitä oikein on tapahtunut? Esimerkkini tavoin monet 

muut opiskelijat ajattelevat luokanopettajana työskentelystä samalla tavalla. Tämä tutki-

mus koskee henkilöitä, jotka ovat päätyneet luokanopettajuudesta luopumiseen. 

 

Opettajuudesta luopumisen aikomuksia on havaittu tutkimuksissa niin kokeneilla ja vas-

tavalmistuneilla opettajilla kuin myös opettajaopiskelijoilla. Räsäsen, Pietarisen, Pyhäl-

tön, Soinin ja Väisäsen (2020, s. 844) mukaan jopa puolet heidän tutkimukseensa osallis-

tuneista opettajista (N=707) ovat miettineet hetkittäin tai jatkuvasti opettajan uran jättä-

mistä. Myös Heikonen (2020, s. 43) toteaa väitöskirjassaan, että tutkimukseen osallistu-

neista uran alkuvaiheessa olevista opettajista (N=284) 35 prosenttia on miettinyt opetta-

juudesta luopumista. Alanvaihtoa pohtivia opiskelijoita löytyy puolestaan Suomen Opet-

tajaopiskelijoiden Liitto SOOLin työelämäkyselyyn vastanneiden joukosta. Selvityksen 

mukaan kuusitoista prosenttia opettajaopiskelijoista pohtii mahdollisuutta opiskella toi-

selle alalle (SOOL, 2018). Mitkä tekijät saavat opettajat ja opettajaopiskelijat luopumaan 

opettajuudesta? 

 

Opettajuudesta luopumisen taustalla voi olla useita eri syitä (ks. Heikonen, Pietarinen, 

Pyhältö, Toom & Soini, 2017). Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n vuonna 2017 teettä-

män Opetusalan työolobarometrin mukaan työn ilo on laskenut opetusalalla vuosien 

2013–2017 aikana huolestuttavasti ja esimerkiksi työtyytyväisyys on laskenut suomalai-

sen työelämän keskiarvon alle (Länsikallio, Kinnunen & Ilves, 2018, s. 26). Opettajat ja 

 
1 tutkimuksessa käytetty lyhenne tutkimushaastateltavasta, H6=kuudes haastateltava (tutkimushaastattelu 

tehty 10.4.2020) 
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koulu ovat keskellä yhteiskunnassa, oppimisessa ja tiedonkäsityksessä tapahtuvia muu-

toksia. Muutokset ovat kompleksisia ja liittyvät niin teknologiaan, luokkahuoneiden ra-

jattomuuteen kuin opettajan rooliin luokassa. (Niemi & Multisilta, 2014, s. 8–9.) Opetta-

jan onkin pystyttävä kohtamaan muutosten tuomien mahdollisuuksien lisäksi erilaiset 

paineet koulun arjessa. Koettu riittämättömyys ja haastavat kokemukset voivat vaikuttaa 

negatiivisesti opettajien motivaatioon ja uskomuksiin itsestään opettajana (Heikonen, 

2020, s. 44, 64). Opettajuudesta luopumisen aikomuksia selvittävän tutkimuksen mukaan 

opettajan ammatista lähtemistä selittävät moninaiset syyt: koulujärjestelmän muutokset, 

haasteet vuorovaikutuksessa, työmäärä sekä sitoutuneisuuden puute. (Räsänen ym., 2020, 

s. 845.)   

 

Myös opettajankoulutuksen hakijamäärät ovat laskeneet huomattavasti vuosien 2015 ja 

2019 välillä (Heikkinen ym., 2020, s. 45). Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiede-

kunnan yliopistonlehtori Anu Lainetta haastateltiin Yliopisto-lehdessä luokanopettaja-

koulutuksen hakijamäärän laskusta. Laine epäili, että luokanopettajien huono palkkaus ja 

negatiivinen julkisuuskuva voivat osaltaan vaikuttaa siihen, ettei arvossa pidetty ammatti 

houkuttele nuoria enää samalla tavalla kuin ennen. Laine arveli myös, että nuorilla ei ole 

mahdollisesti enää samalla tavalla selkeitä kutsumusammatteja kuten aiemmin. (Kauko-

nen, 2020, s. 22.)  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää paremmin ilmiötä, jossa luokanopettaja-

koulutukseen hakeutuneet päättävät luopua luokanopettajuudesta. Tutkimuksen taustalla 

on oma epävarmuuteni siitä, haluanko tehdä tulevaisuudessa luokanopettajan töitä.  Ha-

kiessani opettajankoulutukseen olin täysin varma, että valmistuttuani tekisin työurani ala-

koulussa. Opettajankoulutuksen aikana varmuus on kuitenkin muuttunut epävarmuu-

deksi. Idea pro gradu -tutkielmaani syntyi huomatessani, etten ollutkaan ainoa luokan-

opettajaopiskelija, joka harkitsi maisterin tutkinnon suoritettuaan tekevänsä muita kuin 

koulutustaan vastaavia töitä.  

 

Tässä tutkimuksessa käytän käsitettä luokanopettajuudesta luopuvat opettajaopiskelijat 

puhuessani haastateltavistani, jotka ovat päätyneet siihen, etteivät valmistumisen jälkeen 

tule tekemään luokanopettajan töitä tai näkevät luokanopettajana työskentelyn vähintään 

erittäin epätodennäköisenä. Tämän tutkimuksen kaikille haastateltaville on yhteistä se, 

että he ovat epävarmoja luokanopettajan työstä ammattina, mutta aikovat silti suorittaa 
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tutkinnon loppuun ja hyödyntää sitä mahdollisesti muissa professioissa. Tämän vuoksi 

tässä tutkimuksessa en puhu alanvaihdosta. Olennaista on haluttomuus tehdä nimen-

omaan luokanopettajan töitä.  

 

Aiheeseen liittyviä tutkimuksia etsiessäni törmäsin tietoon, jonka mukaan opettajankou-

lutukseen hakeutumiseen ja uran valintaan liittyvät motivaatiotekijät ovat tärkeitä teki-

jöitä, kun halutaan selvittää, miksi opettajaksi valmistuneet eivät halua toimia opettajina 

(König & Rothland, 2012, s. 289). Ymmärsin, että voidakseni ymmärtää opettajuudesta 

luopumista paremmin, on minun selvitettävä, miksi opettajaopiskelijat ovat alun perin 

hakeutuneet opettajankoulutukseen. Hyödynnän tutkimuksessani Wattin ja Richardsonin 

(2007) FIT-Choice -mallia (Factors Influencing Teacher Choice) opettajaksi hakeutu-

mista selittävien tekijöiden tarkastelussa. 

 

Aion tässä tutkimuksessa selvittää, mitkä tekijät saavat opettajaopiskelijat luopumaan 

luokanopettajuudesta. Olen muodostanut Räsäsen ja kumppaneiden (2020) tutkimustu-

losten pohjalta mallin opettajuudesta luopumisesta, jota hyödynnän tässä tutkimuksessa 

analyysini apuna.  Syvennän aiheen tarkastelua peilaamalla luokanopettajaksi hakeutu-

miseen johtaneita tekijöitä luokanopettajuudesta luopumisen syihin. Tarkastelen myös, 

millä tavoin erilaiset hakijaprofiilit eroavat toisistaan luokanopettajuudesta luopumisen 

suhteen. Opettajuudesta luopumista on tutkittava lisää, jotta tulevaisuuden opettajien tar-

peet saadaan selville ja pystytään löytämään tapoja tukea opettajia työelämässä (Martin 

& Pennanen, 2015, s. 12). Kuten Niemi (2016, s. 33) toteaa: ”Hyvää ja motivoitunutta 

opettajakuntaa ei kannata menettää.”  
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2    Luokanopettajaksi hakeutuminen 
 
 

Opettajankoulutukseen hakeutumisen taustalla olevia motivaatiotekijöitä on tutkittava, 

sillä ne ovat olennaisessa asemassa selittämässä opettajaksi hakeutumista ja siitä luopu-

mista (Watt & Richardson, 2007; 2012; König & Rothland, 2012, s. 289). Seuraavaksi 

esittelen opettajaksi hakeutumiseen vaikuttavia motivaatiotekijöitä, minkä jälkeen kerron 

tarkemmin suomalaisesta luokanopettajakoulutuksesta. 

 

2.1   Motivaatiotekijät opettajaksi hakeutumisen taustalla 

 

Saadaksemme opetusalalle motivoituneita opiskelijoita, on ymmärrettävä syitä opettajan 

ammatinvalinnan takana. Opettajaksi hakeutumisen motiiveja on tutkittu paljon kansain-

välisesti (ks. Watt & Richardson, 2007; 2008; Fokkens-Bruinsma & Canrinus, 2012). 

Kansainvälisissä tutkimuksissa opettajaksi hakeutumiseen liittyviä motivaatiotekijöitä on 

usein käsitelty sisäisten, ulkoisten ja altruististen motivaatiotekijöiden kautta (Goller, Ur-

sin, Vähäsantanen, Festner & Harteis, 2019, s. 236). Myös suomalaista tutkimusta ai-

heesta löytyy (ks. Almiala, 2008; Jokinen ym., 2013; Goller ym., 2019). Esimerkiksi Pe-

dagoginen asiantuntijuus liikkeessä -hankkeessa opettajaksi hakeutumisen motiiveja tar-

kastellaan muun muassa työn merkityksellisyyden, roolimallien, persoonallisuuden sekä 

opettajan ammattiin kohdistuvan kiinnostuksen kautta (Martin & Pennanen, 2015, s. 21).  

 

Motivaatiotekijät ja struktuurit opettajaksi hakeutumiseen liittyen vaihtelevat eri maiden 

välillä paljon (Goller ym., 2019, s. 238). Esimerkiksi Reimerin ja Dorfin (2014, s. 673) 

mukaan suomalaiset ja tanskalaiset opettajaopiskelijat ja heidän motiivinsa eroavat mer-

kittävästi toisistaan. Sen vuoksi tässä tutkimuksessa opettajankoulutukseen hakeutumisen 

motiiveja tarkastellaan pääsääntöisesti suomalaisen tutkimuksen valossa. Seuraavaksi 

esittelen tutkimusmallin, jota on käytetty viime aikoina niin kansainvälisessä kuin suo-

malaisessakin opettajaksi hakeutumisen motiiveja käsittelevässä tutkimuksessa. Tätä 

kutsutaan FIT-Choice -malliksi (ks. Watt & Richardson, 2007; 2012; Goller ym., 2019).  

 

FIT-Choice -malli 

Tutkimukset opettajaksi hakeutumiseen liittyen ovat pohjautuneet viime aikoina austra-

lialaisten tutkijoiden kehittämään FIT-Choice -malliin (Factors Influencing Teacher 

Choice). Sen teoriapohjaisella ja tieteellisesti vahvistetulla mittarilla pystytään tutkimaan 
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opettajan ammatinvalintaa selittäviä motivaatiotekijöitä sekä uskomuksia opetustyöstä, 

joilla on vaikutusta opettajaksi hakeutumiseen. (Watt & Richardson, 2007; 2012.) Ensim-

mäiset kokeilut mallia hyödyntäen tehtiin Australiassa, Yhdysvalloissa, Saksassa sekä 

Norjassa. Kyseisissä tutkimuksissa huomattiin hyviä todisteita mittarin luotettavuudesta 

ja toistettavuudesta. (Watt & Richardson, 2012, s. 188.) 

 

Vuonna 2019 Suomessa tehdyssä tutkimuksessa FIT-Choice -malli muokattiin sopivaksi 

myös suomalaiseen kontekstiin. Kyseiseen tutkimukseen osallistuivat luokanopettaja-

opiskelijoiden lisäksi aineenopettajat sekä varhaiskasvatuksen opettajat. Erilaisista suun-

tautumisista huolimatta eri opiskelijoiden välillä ei löytynyt paljoa eroavaisuuksia moti-

vaatiotekijöiden suhteen. (Goller ym., 2019, s. 243.) Myös muissa länsimaisissa tutki-

muksissa saadut tulokset opettajaksi hakeutumiseen liittyvistä motivaatiotekijöistä ovat 

olleet hyvin samansuuntaisia Suomessa toteutetun kyseistä mittaristoa hyödyntävän tut-

kimuksen kanssa (ks. Watt & Richardson, 2007; Fokkens-Bruinsma, 2012; König & 

Rothland, 2012; Watt & Richardson, 2012). Kuten Goller ja kumppanit (2019, s. 244) 

toteavat, on olemassa paljon todisteita siitä, että tiettyjen opettajaksi haluamiseen liitty-

vien motivaatiotekijöiden esiintyminen on universaalia etenkin länsimaissa.  

 

FIT-Choice -mallin avulla opettajaksi hakeutumisen moninaisia syitä voidaan tutkia ko-

konaisuutena. Watt ja Richardson kehittivät mallin Ecclesin ja hänen kollegoidensa odo-

tusarvoteoriaan pohjaten. Odotusarvoteorian mukaan yksilön odotukset, motiivit ja arvot 

vastaavat toisiaan sekä esimerkiksi työtyytyväisyys on yhteydessä siihen, miten yksilön 

kokemukset vastaavat hänen odotuksiaan todellisuudessa (ks. Eccles ym., 1983). Malli 

kattaa aikaisemmissa tutkimuksissa opettajuuteen liitetyt motivaatiotekijät, kuten sisäi-

sen, ulkoisen ja altruistisen motivaation (ks. esim. Lortie, 1975; Brown, 1992; Serow & 

Forrest, 1994; Roness & Smith, 2010), mutta ottaa lisäksi huomioon muitakin opettajan 

uran valintaan vaikuttavia tekijöitä ja käsittelee näin aihetta laajemmin. FIT-Choice -

malli (ks. kuvio 1.) sisältää seuraavat opettajan ammatin valintaan vaikuttavat motivaa-

tiotekijät: työn sisäiset arvot, käsitykset omista opetuskyvyistä, sosiaaliset hyötyarvot, 

henkilökohtaiset hyötyarvot, sosiaaliset vaikutteet sekä opettaminen varavaihtoehtona. 

Lisäksi malli ottaa huomioon uskomukset opettajan työstä: työn vaatimukset sekä työn 

palkkiot. (Watt & Richardson, 2007, s. 169–178.) Mielikuvat ja uskomukset opettajan 

ammatista ovat ratkaisevassa asemassa sen suhteen, päättääkö henkilö hakea opettajan-

koulutukseen (Heikkinen ym., 2020, s. 28). 
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Kuvio 1. FIT-Choice -malli. (Watt & Richardson, 2012, s. 187) (oma vapaa käännös) 
 

Seuraavaksi käsittelen tarkemmin Gollerin ja kumppaneiden (2019) FIT-Choice -mallia 

hyödyntävän tutkimuksen tuloksia motivaatiotekijöistä ja uskomuksista opettajaksi ha-

keutumiseen liittyen. Jotta opettajan ammatinvalintaan vaikuttavista tekijöistä saadaan 

mahdollisimman kattava kuva, vertailen tutkimustuloksia myös muihin suomalaisessa 

kontekstissa tehtyihin tutkimuksiin.  

 

Opettajaksi hakeutumiseen liittyvät motivaatiotekijät 

a) Työn sisäiset arvot  

FIT-Choice -mallin avulla toteutetun tutkimuksen mukaan työn sisäiset arvot ovat suo-

malaisille opettajaopiskelijoille suurin motivaatiotekijä opettajaksi hakeutumisessa. Si-

säistä motivaatiota mitataan kyseisessä tutkimuksessa väitteillä ”olen kiinnostunut opet-

tamisesta” ja ”olen aina halunnut opettajaksi”. (Goller ym., 2019, s. 243–245.) Sisäiseen 

motivaatioon liitetään työ itsessään sekä kiinnostus opettamiseen ja opetettaviin aineisiin 

(Roness & Smith, 2010, s. 170). Mahdollisuus toteuttaa omia sisäisiä tavoitteitaan on 

Sahlbergin (2012, s. 21) mukaan myös yksi syy sille, miksi suomalaiset nuoret hakeutuvat 

opettajan opintoihin ja näkevät opettamisen palkitsevana ammattina. Myös Pedagoginen 

a) Työn sisäiset arvot 

 

b) Henkilökohtaiset 

hyötyarvot 

• työn varmuus 

• perheelle jäävä aika 

 

c) Sosiaaliset 

hyötyarvot 

• lasten ja nuorten tulevai-

suuteen vaikuttaminen 

• sosiaalisen oikeudenmu-

kaisuuden parantaminen 

• lasten ja nuorten kanssa 

työskentely 

 

 

d) Käsitykset omista 

opetuskyvyistä 

 

 

f) Opettaminen 

varavaihtoehtona 

 

 

g) Työn vaatimukset 

• korkeat vaatimukset 
 

h) Työn palkkiot 

• palkka 

• sosiaalinen status 

 

 

e) Sosiaaliset vaikutteet 

       • opettamis- ja oppimiskokemukset 

       • sosiaalinen paine 

 

 

 

 

Opettajan ammatin valinta 
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asiantuntijuus liikkeessä -hankkeessa motiivina opettajaksi hakeutumiselle nousee esille 

kiinnostus opettamiseen ja kasvattamiseen (Jokinen ym., 2013, s. 24). Lanas ja Kelchter-

mans (2015, s. 26) selvittävät, miksi suomalaiset opettajaopiskelijat uskovat tulleensa va-

lituksi opettajankoulutukseen. Myös kyseisessä tutkimuksessa opettajaksi hakeutumisen 

suurimmat syyt liittyvät henkilökohtaiseen motivaatioon, kuten kiinnostukseen alaa koh-

taan. Ahonen, Pyhältö, Pietarinen ja Soini ovat tutkineet opettajaopiskelijoiden oppimis-

malleihin liittyviä tekijöitä. Suurin osa haastateltavista kertoo tavoitteekseen haluavansa 

olla ammattilaisia opettajina ja olevansa sitoutuneita saavuttamaan pedagogisen ammat-

titaidon. Nämä opiskelijat ovat enimmäkseen sisäisesti motivoituneita opiskelemaan 

opettajaksi. (Ahonen ym., 2015b, s. 93–96.)  

 

FIT-Choice -malli ei huomioi opettajan ammatillista autonomiaa motivaatiotekijänä opet-

tajaksi haluamiselle. Autonomia on kuitenkin muiden tutkimusten mukaan sisäinen mo-

tivaatiotekijä, joka vaikuttaa opettajaksi hakeutumiseen (Sahlberg, 2012, s. 7; 2015, s. 

106). Opetus- ja kulttuuriministeriön raportissa opettajan autonomian todetaan olevan 

yksi tärkeimmistä opettajan työn vetovoimaa lisäävistä tekijöistä (Heikkinen ym., 2020, 

s. 29). Autonomia lisää opettajan työn mielekkyyttä, sillä Suomessa opettajan ammatti-

taitoon luotetaan. Monissa muissa maissa opettajan työtä kontrolloidaan työn arvioinnilla, 

koevuosilla ja tarkastustoiminnalla. (Sahlberg, 2011, s. 16; 2015, s. 6; Niemi, 2016, s. 

29.) 

 

b) Henkilökohtaiset hyötyarvot 

Henkilökohtaisia hyötyarvoja mitataan Gollerin ja kanssakirjoittajien (2019, s. 245) tut-

kimuksessa muun muassa seuraavilla väitteillä: ”opetustyö tarjoaa luotettavat ansiotulot”, 

”opetusalalla työpaikka on varma” ja ”opettajana minulla tulee olemaan pitkähköt lo-

mat/lyhyet työpäivät”. Kyseisessä tutkimuksessa selviää, että henkilökohtaiset hyötyar-

vot eivät ole pääsyynä sille, miksi opettajaksi halutaan. Suomessa opettajuus houkuttelee 

enimmäkseen opiskelijoita, jotka ovat motivoituneita täyttämään sisäisiä ja sosiaalisia 

hyötyarvojaan, eikä niinkään opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita vain maksimoimaan 

henkilökohtaisia hyötyjään.  (Goller ym., 2019, s. 244.) Väitettä tukee myös Reimerin ja 

Dorfin (2014, s. 668) tutkimus, jonka mukaan suomalaisille opettajaopiskelijoille ulkoiset 

motiivit eivät ole pääsyynä opettajaksi hakeutumiselle. Ulkoisilla motivaatiotekijöillä tar-

koitetaan opettajan työn ohessa ilmeneviä hyötyjä, kuten pitkiä lomia (Roness & Smith, 

2010, s. 170). 
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Vaikka henkilökohtaiset hyötyarvot eivät näyttäydy edellä kuvatuissa tutkimuksissa pää-

syynä opettajaksi hakeutumiselle, ei henkilökohtaisia hyötyarvoja motivaatiotekijänä 

voida kuitenkaan täysin sulkea pois. Esimerkiksi Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä -

hanke selvitti, että opettajien säännölliset työajat ja pitkät lomat ovat yksi syy hakeutua 

opettajaksi. Opettajien työllisyystilanne koetaan vakaana ja töitä uskotaan löytyvän. (Jo-

kinen ym., 2013, s. 25.) Myös Opetus- ja kulttuuriministeriön raportin mukaan lukiolaiset 

kokevat opettajan lomien sekä ammatin arvostuksen lisäävän opettajankoulutuksen veto-

voimaa. Kyseisen tutkimuksen mukaan jopa 55 prosenttia lukiolaisista pitää opettajan 

työaikaa opettajankoulutuksen vetovoimaa lisäävänä tekijänä. (Heikkinen ym., 2020, s. 

37–39.)  

 

c) Sosiaaliset hyötyarvot 

Altruistiset motivaatiotekijät liittyvät haluun auttaa lapsia ja nuoria sekä tehdä töitä yh-

teiskunnan hyväksi. Opettajan työ koetaan tällöin yhteiskunnallisesti merkityksellisenä. 

(Roness & Smith, 2010, s. 170.) FIT-Choice -mallissa näitä altruistisia motivaatiotekijöitä 

mitataan sosiaalisilla hyötyarvoilla. Gollerin ja kumppaneiden (2019, s. 243) mukaan las-

ten ja nuorten tulevaisuuteen vaikuttaminen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden paranta-

minen sekä lasten ja nuorten kanssa työskentely ovat erittäin tärkeitä motivaatiotekijöitä 

selittäessä opettajaopiskelijoiden motivaatiota hakeutua opettajaksi. Väitettä tukevat 

myös Opetus- ja kulttuuriministeriön raportin tulokset opettajankoulutuksen vetovoi-

masta.  Sen mukaan yksi tärkeimmistä opettajankoulutukseen hakeutumisen syistä on se, 

että opettajana on mahdollisuus tehdä yhteiskunnan kannalta merkityksellistä ja arvostet-

tua työtä lasten ja nuorten tulevaisuuden parissa. (Heikkinen ym., 2020, s. 29.) Myös Pe-

dagoginen asiantuntijuus liikkeessä -hankkeen mukaan opetusalalle hakeutumisen motii-

veina vaikuttavat kiinnostus työn sosiaalisuuteen ja lasten parissa työskentelyyn, sekä 

opettajan ammatin näyttäytyminen merkityksellisenä (Jokinen ym., 2013, s. 24).  

 

Tutkimuksia, joissa sosiaalisten hyötyarvojen ja yhteiskunnallisen hyvän tekemisen on 

havaittu olevan merkittävänä motiivina opettajankoulutukseen hakeutumiselle, on useita 

(ks. Sahlberg, 2012, s. 7; Reimer & Dorf, 2014, s. 668; Sahlberg, 2015, s. 106; Lanas & 

Kelchtermans, 2015, s. 26). Myös kansainvälisen TALIS 2018 -tutkimuksen mukaan 

Suomessa opettajan ammatin valintaan motivoi eniten mahdollisuus vaikuttaa lasten ja 

nuorten elämään (Taajamo & Puhakka, 2019, s. 62). Sosiaalisten hyötyarvojen merkitystä 

tukevat Sahlbergin esittelemät edellytykset sille, miten Suomessa parhaat nuoret saadaan 
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houkuteltua opettamiseen ja miten heidät saadaan pidettyä kouluissa opettamassa. Tär-

keimpänä tekijänä nähdään se, että opettajat pääsevät työssään täyttämään moraaliset tar-

peensa. (Sahlberg, 2015, s. 104–105.) Moraalinen ja idealistinen lähtökohta opettami-

sessa ovat elintärkeitä. On kuitenkin mietittävä, voiko moraalinen vahva kutsumus opet-

tajuuteen olla haastettuna, kun opettaja hahmottaa nykypäivän koulumaailman monimut-

kaisuuden (Stenberg, Karlsson, Pitkäniemi & Maaranen, 2014, s. 214–215). 

 

d) Käsitykset omista opetuskyvyistä 

FIT-Choice -mallia hyödyntävän suomalaisen tutkimuksen mukaan käsitykset omista 

opetuskyvyistä ovat sisäisen motivaation jälkeen toiseksi suurimpana tekijänä selittä-

mässä opettajaksi hakeutumista. Käsityksiä omista opetuskyvyistä mitataan kyseisessä 

tutkimuksessa muun muassa lauseilla ”minulla on hyvän opettajan ominaisuudet” ja 

”opettajan ura sopii kykyihini”. (Goller ym., 2019, s. 243–245.)  Lanas ja Kelchtermans 

taas toteavat, että suomalaiset opettajaopiskelijat eivät koe omien opetuskykyjensä olevan 

pääsyy sille, miksi heidät on valittu opettajankoulutukseen. Kyseisessä tutkimuksessa käy 

ilmi, että opetuskykyihin liittyvät syyt opettajaksi hakeutumiselle koskevat ennemmin 

henkilön persoonallisuutta kuin taitoja. (Lanas ja Kelchtermans, 2015, s. 26.) 

 

e) Sosiaaliset vaikutteet 

Gollerin ja kumppaneiden mukaan suurin osa opettajaopiskelijoista ei ole kokenut sosi-

aalista painetta uravalintaansa liittyen Suomessa. Vaikka henkilö ei olisi kokenut painos-

tusta ammatinvalinnan suhteen, voivat opettajaksi hakeutumisen syyt liittyä perhetaustoi-

hin sekä opettamis- ja oppimiskokemuksiin. (Goller ym., 2019, s. 244.) Pedagoginen asi-

antuntijuus liikkeessä -hankkeessa selvitetään, miksi opettajat ovat hakeutuneet opetus-

alalle. Monet mainitsevat, että heidän perheessään on ollut opettajia, jotka ovat toimineet 

esikuvina. Osa opettajista toteaa, että ammatti on tullut osittain perintönä. Opettajuudesta 

on voinut syntyä hyvin myönteinen kuva nuoruuden opettajien ja muiden esikuvien takia, 

mikä voi osaltaan ohjata opettajien alanvalintaan. (Jokinen ym., 2013, s. 24.) Edellä mai-

nittua tutkimustulosta tukee myös Heikkisen ja kumppaneiden (2020, s. 37) selvitys, 

jonka mukaan omilla koulukokemuksilla, läheisten opettajien työkokemuksilla sekä 

omilla opettajaesikuvilla on myönteisiä vaikutuksia opettajankoulutuksen vetovoimaan. 

Reimer ja Dorf (2014, s. 671) ovat selvittäneet, että jos henkilön vanhempi on Suomessa 

opettaja, on sillä tilastollisesti merkittävästi vaikutusta siihen, tuleeko myös lapsesta opet-

taja.  
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f) Opettaminen varavaihtoehtona 

Suomessa toteutetussa FIT-Choice -mallia hyödyntävässä tutkimuksessa kolmanneksi 

tärkeimpänä motivaatiotekijänä opettajaksi hakeutumiselle on se, että opettajan ammat-

tiin todella halutaan eikä se ole varavaihtoehtona (Goller ym., 2019, s. 243). On kuitenkin 

tavallista, että opettajan uran valitsevat yksilöt eivät ajattele, että heidät olisi sidottu koko 

elämäksi kouluun. Maisterin pätevyyden omaavat opettajat löytävät usein kiinnostuksen 

esimerkiksi ihmisoikeuksien parissa työskentelyyn erilaisissa organisaatioissa. Osa myös 

jatkaa opintojaan kohti tohtorin tutkintoa. (Sahlberg, 2015, s. 180.) Opetus- ja kulttuuri-

ministeriön julkaisun mukaan lukiolaiset kokevat opettajankoulutuksen eduksi sen, että 

koulutus johtaa selkeään ammattiin. Nuorten uskomukset liittyvät vahvasti tulevaisuuden 

näkymään, jossa opettajankoulutuksen jälkeen tullaan tekemään opettajan töitä. Kysei-

seen tutkimukseen osallistuneista lukiolaisista noin puolet eivät edes osaa ottaa kantaa tai 

eivät tiedä, onko opettajankoulutuksesta mahdollista työllistyä muuhun kuin opettajan 

ammattiin. (Heikkinen ym., 2020, s. 27.) 

 

Uskomukset opettajan työstä 

g) Työn vaatimukset 

Gollerin ja kumppaneiden tutkimuksessa olennaisena motiivina opettajaksi hakeutumi-

selle nousee opettajan ammatin näyttäytyminen vaativana työnä. Kyseisen tutkimuksen 

mukaan opettajan ammattiuralla ajatellaan tarvittavan paljon erikoisosaamista, mikä lisää 

opettajan ammatin houkuttavuutta. (Goller ym., 2019, s. 244.) Pedagoginen asiantunti-

juus liikkeessä -hankkeen tulokset tukevat opettajan työn vaativuuden merkitystä opetta-

jaksi hakeutumisen kannalta. Kyseisessä tutkimuksessa motiivina opettajaksi hakeutumi-

seen liittyy työn näyttäytyminen riittävän haastavana. Opettajan työltä kaivataan lisäksi 

vapautta, itsenäisyyttä ja vaihtelevuutta. (Jokinen ym., 2013, s. 25.) Työltä odotetaan va-

pauden lisäksi sitä, mihin opettajankoulutus kouluttaa: suunnittelua, opettamista, toimi-

mista ja arviointia. Opettajaksi haluavat myös odottavat, että tälle kaikelle on tarjottavissa 

riittävästi aikaa, jotta tavoitteet saadaan toteutumaan. (Sahlberg, 2015, s. 105.) Ammatil-

linen asiantuntijuus vahvistuu opettajilla vain, jos heillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, 

mitä ja miten koulussa opitaan, sekä miten hyvin luokassa käyttäydytään (Sahlberg, 2015, 

s. 132). On tutkittu, että opettajien käsitys omasta ammatillisesta toimijuudestaan on yh-

teydessä heidän hyvinvointiinsa sekä sitoutuneisuuteensa ammattia kohtaan (Eteläpelto, 
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Vähäsantanen, Hökkä & Paloniemi, 2013; Pietarinen, Pyhältö, Soini, & Salmela-Aro, 

2013).  

 

h) Työn palkkiot 

Gollerin ja kumppaneiden FIT-Choice -mallia hyödyntävässä tutkimuksessa vertaillaan 

suomalaisten ja saksalaisten opettajaopiskelijoiden näkemyksiä opettajan ammatista. Ky-

seisen tutkimuksen mukaan suomalaiset opiskelijat eivät koe opettamisesta saatavan 

palkkion olevan yhtä hyvä, verrattuna siihen miten saksalaiset opiskelijat kokevat palk-

kion. (Goller ym., 2019, s. 243–244.) On huomioitava, että Suomessa luokanopettajan 

keskipalkka on noin 43 000 euroa vuodessa, kun taas Saksassa keskipalkka on noin 75 

000 euroa vuositasolla (OECD, 2020). Tästä huolimatta opettajan palkalla ei ole Suo-

messa kovin suurta vaikutusta opettajaksi hakeutumisen kannalta (Goller ym., 2019, s. 

243–244). Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä -hankkeen mukaan opettajan palkkaa 

pidetään Suomessa kohtalaisena (Jokinen ym., 2013, s. 25). Vaikka opettajan ammatti on 

yksi halutuimmista professioista Suomessa, ansaitsevat opettajat Suomen mittakaavalla 

keskivertoista palkkaa. Esimerkiksi Singaporessa tilanne on toisenlainen. Opettajuus on 

siellä todella arvostettua ja aloittaville opettajille maksetaan palkkaa lähes yhtä paljon 

kuin julkisessa terveydenhuollossa aloittaville lääkäreille. (Darling-Hammond & Roth-

man, 2011, s. 6.)  

 

Reimerin ja Dorfin (2014, s. 668–671) mukaan suomalaiset opettajaopiskelijat ovat 

enemmän status- ja koulutusorientoituneita kuin esimerkiksi tanskalaiset opettajaopiske-

lijat. Gollerin ja kumppaneiden mukaan suomalaiset opettajaopiskelijat kokevatkin kor-

keaa sosiaalista hyväksyntää ammatinvalintaa kohtaan. Opettajan työn status yhteiskun-

nassa vaikuttaa opettajaksi hakeutumiseen positiivisesti. (Goller ym., 2019, s. 243–244.) 

Suomalainen opettajankoulutus houkuttelee monia lukiosta valmistuvia nuoria, sillä se 

on maisteritason koulutus. Maisteritason koulutus nähdään riittävän haastavana ja tavoit-

telemisen arvoisena. (Sahlberg, 2015, s. 106.) Jos luokanopettajan pätevyyteen ei vaadit-

taisi maisteritason opintoja, se alentaisi ammatin akateemista statusta ja ei näin tarjoaisi 

yhtä paljon muita työllistymismahdollisuuksia tulevaisuudessa (Sahlberg, 2015, s. 106). 

Opettajankoulutuksen arvostus lisää opettajan työn vetovoimaa myös Opetus- ja kulttuu-

riministeriön raportin mukaan. Kyseiseen tutkimukseen osallistuneista nuorista kuitenkin 

57–67 prosenttia kokee, että suomalaisessa yhteiskunnassa opettajankoulutuksen arvos-

tus on laskenut. (Heikkinen ym., 2020, s. 29.) 
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Tyytyväisyys uravalintaan 

FIT-Choice -malli sisältää todellisuudessa vielä yhden muuttujan (outcome variable): 

tyytyväisyyden uravalintaan. Se huomioi pitkän aikavälin tarkastelussa ammatillisen si-

toutuneisuuden sekä uralla kehittymiseen liittyvät haaveet. (Watt & Richardson, 2007, s. 

174–175.) Gollerin ja kumppaneiden (2019, s. 243) tutkimuksessa käy ilmi, että tutki-

mukseen osallistuneista opettajaopiskelijoista suurin osa on tyytyväisiä uravalintaansa. 

Tyytyväisyys ammatinvalintaa kohtaan on asia, jonka oletetaan olevan korkea henkilön 

aloittaessa opettajankoulutuksessa. Muuttuja mittaa enimmäkseen opettajaopiskelijan 

tuntemuksia opettajan ammattia kohtaan ennen opettajankoulutusta ja työelämäkokemuk-

sia (Watt & Richardson, 2007, s. 175), minkä vuoksi tyytyväisyyttä uravalintaa kohtaan 

on syytä tutkia myös myöhemmässä vaiheessa. On huomattu, että epävarmuus ja moti-

vaation puute opettajan ammattia kohtaan ovat Suomessa teemoja, joista opettajaopiske-

lijat helposti vaikenevat. ”Motivoitunut ja vaivaa näkevä opettaja” on hiljainen normi, 

johon opettajaopiskelijat kokevat, että heidän tulisi kuulua. (Lanas & Kelchtermans, 

2015, s. 26–27.) Opettajan alavalintaan liittyvät motivaatiotekijät ovat tärkeässä asemassa 

selittämässä innostusta opettajankoulutukseen hakeutumiselle (Goller ym., 2019, s. 245), 

josta kerron seuraavaksi lisää. 

 

2.2   Luokanopettajakoulutuksesta 

 

Joka kevät tuhannet ihmiset hakevat luokanopettajakoulutukseen Suomen kahdeksaan eri 

yliopistoon, joissa opettajankoulutusta järjestetään. Se on yksi Suomen suosituimmista 

koulutusaloista ja houkuttelee tyypillisesti hakijoita, jotka ovat saaneet erinomaisia arvo-

sanoja edeltävässä koulutuksessa. (Malinen, Väisänen & Savolainen, 2012, s. 570–571.)  

On syytä pohtia, mistä luokanopettajakoulutuksen suosio johtuu. Niemen mukaan opet-

tajankoulutuksen laatu, pituus ja akateemisuus houkuttelevat hakemaan kyseiseen koulu-

tusohjelmaan. Myös se, että luokanopettajakoulutuksen taso on korkea ja koulutukseen 

on hankala päästä, lisää sen suosiota ja sitoutuneita hakijoita entisestään. Opettajankou-

lutuksen suosio on kuitenkin tiiviisti yhteydessä opettajan ammatin houkuttelevuuteen, 

eikä niitä voida erottaa toisistaan täysin. (Niemi, 2010, s. 29.) 

 

Opettajankoulutuksen hakijamäärissä on kuitenkin tapahtunut muutoksia vuosien aikana 

ja huoli opettajankoulutuksen suosion laskusta on noussut valtakunnalliseksi keskuste-

lunaiheeksi. Esimerkiksi vuonna 2014 Helsingin yliopiston luokanopettajakoulutukseen 
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oli 2371 hakijaa (Yhteishaun tilasto 2014), mutta vuoteen 2019 mennessä hakijamäärä 

puolittui ja koulutusohjelmaan haki kyseisenä vuonna vain 1127 henkilöä (Yhteishaun 

tilasto 2019). Kuitenkin vuonna 2020 hakijamäärät kasvoivat melkein kolmanneksen 

edelliseen vuoteen verrattuna (Heikkinen ym., 2020, s. 45). Vaikka luokanopettajakoulu-

tukseen hakeneiden määrä on näyttänyt paikoittain laskevan, maailmanlaajuisesti tarkas-

teltaessa Suomen tilanne opettajankoulutuksen suhteen on erityisen hyvä. Esimerkiksi 

eurooppalaisessa ja pohjoismaisessa vertailussa Suomi on myönteinen poikkeus suh-

teessa muihin maihin, sillä opettajankoulutukseen on runsaasti hakijoita ja nuorilta kysyt-

täessä opetustehtävät ovat suositussa asemassa. (Mikkola, 2016, s. 9.)  

 

Emme voi tuijottaa pelkästään hakutilastoja ja motivaatiotekijöitä pohtiessamme luokan-

opettajakoulutuksen suosiota Suomessa. Pursiaisen ja kumppaneiden (2019) mukaan 

opettajankoulutuksen hakijamääriä tarkasteltaessa on huomioitava aloituspaikkojen mää-

rän, ikäluokkien koon sekä pääsykokeen muodon vaikutus hakijoihin. Esimerkiksi tällä 

hetkellä luokanopettajakoulutukseen haetaan ennakkovalmistautumista vaatimattomalla 

aineistokokeella (ks. Kasvatusalan valintayhteistyöverkosto), kun taas aiempina vuosina 

pääsykoe on pohjautunut ennakkoon annettuun materiaaliin.  

 

Opettajankoulutukset poikkeavat kansainvälisesti paljon toisistaan. Suomalainen opetta-

jankoulutus vaatii opiskelijoilta viisi vuotta kestävät kasvatustieteen maisterin opinnot, 

kun esimerkiksi Norjassa, Alankomaissa ja Ruotsissa opettajan pätevyyteen ei vaadita 

maisteriopintoja ollenkaan. (Marentič-Požarnik, 2011, s. 24.) Vaikka suomalainen luo-

kanopettajakoulutus eroaa paljon muiden maiden opettajankoulutuksesta, myös Suomen 

sisältä löytyy eroavaisuuksia eri yliopistojen välillä. Yliopistoilla on iso autonomia muo-

kata opetussuunnitelma oman näköisekseen, joten yhtä mallia suomalaisen opettajankou-

lutuksen opetussuunnitelmasta ei voida esittää (Niemi & Jakku-Sihvonen, 2011, s. 33).  

 

Esimerkkinä mainittakoon yliopistojen väliset erot opetusharjoittelujen määrän suhteen. 

Vuonna 2011 Sahlberg (s. 15) on todennut, että Suomessa opetusharjoittelua on kokonai-

suudessaan noin 15–25 prosenttia opettajaopiskelijoiden opinnoista. Opetusharjoittelujen 

määrää on kuitenkin karsittu. Tällä hetkellä Helsingin yliopiston luokanopettajakoulutuk-

seen päässeet suorittavat kaksi opetusharjoittelua: ensimmäisen kolmantena opiskeluvuo-

tena ja toisen maisteriopinnoissa. Helsingin yliopiston opettajankoulutuksessa opetushar-

joittelua onkin vähiten verrattuna muihin Suomen yliopistoihin. Esimerkiksi vuonna 2019 
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Tampereen yliopiston luokanopettajakoulutukseen kuului yhteensä 33 opintopistettä ope-

tusharjoittelua, kun taas Helsingin yliopistossa määrä oli vain 20 opintopistettä, joka on 

vain noin 6,5 prosenttia koko opinnoista. (Pursiainen ym., 2019, s. 89–90.) Opetushar-

joittelujen vähentämisen vaikutukset huolestuttavat tutkijoita. Esimerkiksi SOOLin 

vuonna 2018 teettämän selvityksen mukaan opetusharjoittelu vahvistaa noin 56 prosen-

tilla kyselyyn vastanneista opettajaopiskelijoista varmuutta alavalinnasta. (SOOL, 2018.) 

Myös Ahonen ja kumppanit (2015a, s. 157) toteavat, että opetusharjoittelu on opettaja-

opiskelijoiden mielestä yksi merkityksellisimmistä oppimiskokemuksista opettajankou-

lutuksen aikana. Jos opetusharjoittelun määrää supistetaan jatkuvasti, saattavat esimer-

kiksi sijaiskokemukset jäädä päällimmäisenä mieleen opettajan työstä.  

 

Suomalaisen luokanopettajakoulutuksen opinnot koostuvat pääasiassa kasvatustieteen 

perusopinnoista, tutkimuskursseista, valinnaisista opinnoista, viestintä- ja kieliopinnoista 

sekä opinnäytetöistä (Niemi & Jakku-Sihvonen, 2011, s. 35; Pursiainen ym., 2019). Käy-

tännön taidot, kuten opetuksen suunnittelu ja järjestäminen, ovat olennainen osa opetta-

jankoulutusta. Luokanopettajakoulutus pohjautuu Suomessa tutkimukselle. Tarkoituk-

sena on, että jokainen opiskelija oppii ymmärtämään kasvatuksen rajoja ylittävää luon-

netta sekä yhdistämään teoriaa ja tutkimusta käytäntöön. (Sahlberg, 2015, s. 116.) Vaikka 

suomalaista opettajankoulutusta pidetään korkeatasoisena kansainvälisestikin vertailtuna, 

ilmaisevat opettajankoulutuksen tutkijat ajoittain huolensa siitä, onko opettajankoulutuk-

sen teorian ja käytännön työn välinen kuilu liian suuri (Soini, Pietarinen, Toom & Py-

hältö, 2016, s. 54). Myös Helsingin yliopiston opettajaopiskelijoista moni kokee, että tut-

kimuksen rooli opettajankoulutuksessa on epäselvä. Osa opiskelijoista jopa kieltäytyy hy-

väksymästä teoreettisuutta ja tutkimusta merkityksellisenä osana opettajankoulutusta. 

(Puustinen, Säntti, Koski & Tammi, 2018, s. 177.) 
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3    Luokanopettajuudesta luopuminen 
 

Vaikka opettajan ammatti on pääsääntöisesti haluttu Suomessa, on ammatin houkuttele-

vuus kuitenkin vaihdellut vuosien saatossa ja opettajuuteen liittyvää haluttomuutta on ol-

lut havaittavissa (Jokinen, Taajamo & Välijärvi, 2014; Räsänen ym., 2020). Luokanopet-

tajakoulutuksesta valmistuvan oletetaan työllistyvän opettajaksi, mutta näin ei kuitenkaan 

aina käy. Seuraavaksi lähden tarkastelemaan luokanopettajuudesta luopumista niin työ-

elämässä olevien opettajien kuin opettajaopiskelijoidenkin näkökulmasta. 

 
 

3.1   Luokanopettajaksi opiskelevien ja valmistuneiden ammatinvaihto-

herkkyys 

 

Opettajien ammatinvaihtoherkkyys on tunnistettu maailmalla suureksi ongelmaksi eten-

kin uran alkuvaiheessa olevien opettajien keskuudessa (Borman & Dowling, 2008; 

Scheopner, 2010). Yleismaailmalliset ja taloudelliset järjestöt kuten Unesco, EU ja 

OECD pyrkivät parantamaan opettajan työn merkityksellisyyttä. Tästä huolimatta opet-

tajan työ on useissa Euroopan maissa aliarvostettua ja kontrolloitua, minkä lisäksi opet-

tajankoulutuksen laatu vaihtelee huomattavasti. (Niemi, 2016, s. 29.) Opettajien siirtymi-

nen muihin tehtäviin ei ole kuitenkaan yhtä huolestuttavaa Suomessa kuin muissa länsi-

maissa (Heikonen ym., 2017, s. 253) ja opettajat ovat lähtökohtaisesti sitoutuneita työ-

hönsä (Niemi & Jakku-Sihvonen, 2011; Sahlberg, 2011). Tästä huolimatta Suomessakin 

on havaittavissa lisääntyvää haluttomuutta opettajaksi (Aspfors, 2012, s. 4; Jokinen ym., 

2013; Jokinen, Taajamo & Välijärvi, 2014, s. 13–14; Räsänen ym., 2020, s. 844). Kuten 

Uusitalo-Malmivaara toteaa: ”Mikäli ammatin vetovoima alkaa hiipua, olemme pulassa” 

(2016, s. 145). 

 

Räsäsen ja kumppaneiden (2020, s. 844) tutkimuksessa jopa puolet tutkimukseen osallis-

tuneista opettajista ilmoittavat miettineensä hetkittäin opettajuudesta luopumista. Myös 

Heikosen (2020, s. 43) väitöskirjan (N=284) uran alkuvaiheessa olevista opettajista 35 

prosenttia kertoo pohtineensa opettajan ammatista lähtemistä. Tätä toisenlaista kehitys-

trendiä voimme havaita myös opettajaopiskelijoissa. SOOLin vuonna 2018 teettämän 

opettajaopiskelijoiden työelämävalmiuksia koskevan selvityksen mukaan neljätoista pro-

senttia kertoo olevansa epävarma luokanopettajaksi työllistymisestä ja kolme prosenttia 

opettajaopiskelijoista sanoo varmaksi, ettei aio työskennellä opettajana. Lisäksi noin joka 
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kuudes uskoo työskentelevänsä aluksi opettajana, mutta päätyvänsä myöhemmin muihin 

tehtäviin. (SOOL, 2018.) 

 

Opetusalan työolobarometrin mukaan opettajien työtyytyväisyys on heikentynyt huomat-

tavasti. Vuonna 2013 seitsemän prosenttia opettajista on kokenut olevansa erittäin tai 

melko tyytymättömiä työhönsä. Vuoteen 2017 mennessä luku on noussut kahteentoista 

prosenttiin. (Länsikallio ym., 2018, s. 26.) Kuitenkaan kansainvälisen TALIS 2018 -ra-

portin mukaan suomalaisten opettajien työtyytyväisyys ei ole laskenut tilastollisesti mer-

kittävästi vuosien 2013–2018 välillä. On silti huomionarvoista, että opettajien työstä naut-

timinen on kyseisen raportin mukaan laskenut. Lisäksi on ristiriitaista, että raportin mu-

kaan suurin osa opettajista toteaa opettajan työn hyvien puolten peittoavan työn huonot 

puolet, mutta samaan aikaan joka kolmas opettaja uskoisi jonkin toisen ammatin olleen 

parempi valinta. (Taajamo & Puhakka, 2019, s. 63; 2020, s. 24–25.) 

 

Haluttomuus opettajuutta kohtaan voi alkaa osalla jo opettajankoulutuksen aikana ja liit-

tyä opettajankoulutuksessa saataviin työelämävalmiuksiin. Selvityksen mukaan 70 pro-

senttia luokanopettajaopiskelijoista on tyytyväisiä tutkintoonsa työelämän kannalta, 

mutta jopa 30 prosenttia vastaajista kertoo olevansa tyytymättömiä siihen. Kyseiset opet-

tajaopiskelijat kokevat teorian ja käytännön suhteen vajavaisena. Lisäksi ryhmänhallin-

taan, haastaviin oppilaisiin, yleisesti opettajan työn arjen hallintaan sekä inkluusion seu-

rauksiin liittyvä opetuksen niukkuus ovat tyytymättömyyttä aikaansaavia tekijöitä opet-

tajankoulutuksessa. (SOOL, 2018.) Opettajalla tulisi olla riittävät taidot, tiedot ja keinot 

toimia esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa.  Yksi kurssi, joka käsit-

telee erityispedagogiikkaa tai oppilaantuntemusta, ei takaa riittävää teoreettista pohjaa 

erilaisten oppilaiden tarpeiden huomioimiselle ja tuelle. (Uusitalo-Malmivaara, 2016, s. 

41.) Jos opettajaopiskelija tai uran alkuvaiheessa oleva opettaja kyseenalaistaa omaa 

osaamistaan, voi opettajan ammatillisuus ja kuva itsestä opettajana olla haastettuna 

(Smethem, 2007, s. 477). 

 

Vaikka opettajankoulutuksesta valmistumisen tavoiteaika on viisi vuotta, kestää se useilla 

opiskelijoilla kuitenkin pidempään (Ahonen ym., 2015b, s. 91). Kaikki luokanopettajaksi 

valmistuvat eivät myöskään päädy luokanopettajan töihin. ”Töissä.fi” -sivustolta löytyy 

tilastoja siitä, mihin luokanopettajakoulutuksesta valmistuneet ovat sijoittuneet. Uraseu-
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rantakyselyyn on vastannut 972 henkilöä, joista vähän yli puolet ovat työllistyneet val-

mistumisen jälkeen luokanopettajan tehtäviin.  Monet ovat työllistyneet myös muihin 

opetus- ja kasvatustehtäviin, kuten varhaiskasvatuksenopettajaksi tai erityisluokanopet-

tajaksi. Lisäksi valmistuneet ovat työllistyneet laajasti johto- ja esimiestehtäviin, tutki-

joiksi ja koulutuksen eri osa-alueille. Myös potilastyöhön, myyntiin tai muihin toimisto-

tehtäviin työllistyneitä löytyy kyselyyn vastanneista.  (Yliopistojen uraseurantakyselyt 

2010–2019.) Jos tarkastelemme esimerkiksi Vipusen (2019) Uraseurantaraporttia, 

voimme kuitenkin todeta, että luokanopettajaksi valmistuneiden ajatukset työelämästä 

ovat pääosin myönteisiä ja suurin osa on työllistynyt koulutustaan vastaaviin töihin. 

 

Luokanopettajuudesta luopumista käsiteltäessä on huomioitava, että kasvatusalan opis-

kelijat eivät ole keskiverto yliopisto-opiskelijaa innokkaampia opintojen keskeyttämi-

seen. Vain harvat opettajaopiskelijat keskeyttävät opintonsa (Mikkola, 2016, s. 9). Tilas-

tokeskuksen mukaan opintojen keskeyttäminen on kasvatusalalla vähäistä muihin, esi-

merkiksi luonnontieteisiin ja tietojenkäsittelyyn verrattuna (Tilastokeskus, 2017, s. 2). On 

kuitenkin muistettava, että tässä tutkimuksessa en tutki opintoja keskeyttäviä luokanopet-

tajaopiskelijoita, vaan haluttomuutta tehdä nimenomaan luokanopettajan töitä. Ennen 

opettajuudesta luopumisen syiden tarkastelua käsittelen opettajan työlle asetettuja odo-

tuksia ja työelämään liittyviä muutoksia, jotta voimme ymmärtää ilmiötä paremmin kon-

tekstissaan.  

 
 

3.2   Opettajan työhön kohdistuvat odotukset ja muutokset 

 

Käytännön opettajan työn sekä opettajankoulutuksen luoman mielikuvan välinen kuilu 

voi olla nuorelle opettajalle haasteellinen asia sisäistää ja käsitellä (Puustinen ym., 2018, 

s. 178). Ahonen ja kumppanit ovat haastatelleet opettajaopiskelijoita siitä, mitä he kuvit-

televat opettajan työn olevan käytännössä. Kyseisen tutkimuksen mukaan vain vähäisen 

enemmistön odotukset opettajan työstä ja sen sisällöstä ovat johdonmukaisia. Monen 

opettajaopiskelijan käsitys opettajan työstä on rikkonainen. Tämä tarkoittaa sitä, että 

opettajaopiskelijoilla on vaikeuksia selittää omia uskomuksiaan opettajan työstä ja käsi-

tykset ovat epäjohdonmukaisia. (Ahonen ym., 2015b, s. 93.) Myös Eteläpelto, Vähäsanta-

nen ja Hökkä löytävät tutkimuksessaan samansuuntaisia tutkimustuloksia tutkiessaan 

vastavalmistuneiden opettajien ideaaleja ja niiden muutosta. Kaikki kyseiseen tutkimuk-
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seen osallistuneista ovat joutuneet uudelleenmuokkaamaan työhön liittyvät ideaalinsa en-

simmäisen opetusvuotensa aikana. Vastavalmistuneista yli puolet mainitsevat, että heidän 

aiempi idealisminsa on kadonnut kokonaan ensimmäisen opetusvuoden aikana. Loput tie-

dostavat ajattelussaan utopistisia elementtejä, mutta sanovat yrittäneensä pysyä niissä sin-

nikkäästi kiinni. (Eteläpelto, Vähäsantanen & Hökkä, 2015, s. 671.) 

 

Myös Aspfors tutkii väitöskirjassaan, miten vastavalmistuneiden luokanopettajien odo-

tukset opettajan työstä vastaavat koettua todellisuutta. Valmistuessaan opettajat odottavat 

työn olevan monipuolista ja tärkeää. Työtä tehtyään enemmistö ajattelee niin edelleen, 

mutta samaan aikaan osa kokee työn olevan raskasta ja vaativaa. Työmäärä koetaan suu-

reksi ja työmäärään käytettävä aika puutteelliseksi. Monet vastavalmistuneista eivät ole 

odottaneet velvollisuuksien ja työtehtävien suurta määrää opettamisen lisäksi. Osa kokee 

työn myös stressaavaksi. (Aspfors, 2012, s. 79.) Kuten Luukkainen (2004, s. 214) toteaa: 

”Uran alkuvaiheessa koulun arkitodellisuuden kohtaaminen on lähes jokaiselle opetta-

jalle jonkinasteinen sokki.” 

 

Muutokset ja haasteet opettajan työssä eivät ole mikään uusi asia. Säntti (2008, s. 7) on 

todennut jo vuonna 2008 opettajan työn muuttuneen haasteellisemmaksi pariin viime 

vuosikymmeneen verrattuna. Kun pohditaan, millaista opettajan työ on tänä päivänä ja 

mikä opettajuudessa muuttuu lähivuosikymmeninä, voitaisiin todeta, että lähes kaikki. 

Muutokset liittyvät niin oppimisympäristöihin, oppimateriaaleihin, kulttuuriseen moni-

naisuuteen, tietoon kuin oppilaisiinkin. (Niemi, 2016, s. 36.) Suomessa oppilaiden äidin-

kielinä puhutaan yhä useampia kieliä, digitalisaatio tuo koulun koko yhteiskunnan kom-

mentoitavaksi ja samaan aikaan kouluun kohdistuu jatkuvasti uudenlaisia haasteita. Li-

sääntyvän kulttuurillisen moninaisuuden vuoksi opettajilla tulee olla entistä enemmän 

kulttuurillista osaamista, jotta heillä on valmiudet ottaa jokainen oppilas tasavertaiseksi 

yhteisön jäseneksi. (Niemi, 2016, s. 28.) 

 

Opettajan rooli koulussa on muuttunut ja muutos on tuonut opettajan lähemmäs oppijaa. 

Vastuu oppilaan kehityksestä ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on lisääntynyt. Yh-

teiskunnalliset muutokset ovat johtaneet siihen, että opettajat joutuvat usein huolehtimaan 

töissä asioista, joista yksin vastuussa oleminen on todella haastavaa. Yhteiskunta asettaa 

opettajille myös odotuksia opetustyön tavoitteiden toteutumisesta. (Tirri & Kuusisto, 
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2019, s. 13.) Se, kuinka 2000-luvun osaamistavoitteisiin ja perusopetuksen opetussuun-

nitelman tavoitteisiin voidaan vastata, on vahvasti yhteydessä opettajien taitoihin sekä 

saatavilla olevaan tukeen (Korhonen, Lavonen, Kukkonen, Sormunen & Juuti, 2016, s. 

216–217). 

 

OAJ:n toteuttamista Opetusalan työolobarometreistä selviää, että opettajien työmäärä on 

vuosien saatossa kasvanut. Esimerkiksi vuoden 2015 barometrissä todetaan, että opetta-

jien työmäärä on vuoden aikana kasvanut selvästi. Yli puolet kyseiseen tutkimukseen 

osallistuneista peruskoulun opettajista kokee, että työmäärää on melko usein tai erittäin 

usein liikaa. (Länsikallio & Ilves, 2016, s. 4–6.) Kun tarkastelee vuoden 2017 Opetusalan 

työbarometriä, on opettajien työmäärä kasvanut entisestään kahden vuoden takaisesta. 

Selvityksessä todetaan, että opettajista kaksi kolmasosaa tekee töitä arki-iltaisin ja yli 

puolet viikonloppuisin molempina päivinä. (Länsikallio ym., 2018, s. 6.) Opettajille vuo-

sien varrella kertyneisiin töihin sisältyy muun muassa vanhempien kanssa jatkuvasti li-

sääntyvä yhteydenpito sekä muut kirjalliset selvitykset ja raportoinnit. Opettajat kokevat, 

että työtehtäviä kasaantuu ja osa kokee, että työtehtäviä pitäisi jakaa enemmän. Toisaalta 

taas voi olla, että opettajat luovat itse osan ylimääräisistä työtehtävistään ja luovat itsel-

leen näin paineita työyhteisössä halutessaan suoriutua hyvin. (Aspfors, 2012, s. 81.) Suu-

rin osa opettajaopiskelijoista, opinto-ohjaajista ja opettajankouluttajista kokee, että ope-

tukseen liittymättömät tehtävät vievät liikaa työaikaa (Heikkinen ym., 2020, s. 31). 

 
 

3.3   Tekijät opettajuudesta luopumisen taustalla 

 

Seuraavaksi käsittelen tutkimustietoa opettajuudesta luopumisen taustalla olevista teki-

jöistä. Aihetta käsittelevät tutkimukset koskevat lähinnä jo työelämässä olleiden opetta-

jien kokemuksia. Samat syyt voivat kuitenkin vaikuttaa opettajaopiskelijoiden näkemyk-

siin, kun opiskelijat tekevät esimerkiksi sijaisuuksia tai kuulevat tarinoita työelämästä. 

Opettajuudesta luopumiseen liittyen löytyi lukuisia kansainvälisiä tutkimuksia, mutta ra-

jasin käsittelyn tässä tutkimuksessa Suomessa tehtyyn tutkimukseen. Keskityn sellaisiin 

opettajuudesta luopumiseen liittyviin tekijöihin, joissa opettaja on aktiivinen toimija ja 

toimijuus ilmenee kykynä tehdä omia valintoja erilaisissa käännekohdissa (Eteläpelto, 

Heiskanen & Collin, 2011, s. 22). Tällä tarkoitan sitä, että en tarkastele esimerkiksi ul-

koapäin tulevia opettajan uralta pois työntäviä tekijöitä, kuten irtisanomisia.  
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Räsäsen ja kumppaneiden tutkimuksessa selvitetään syitä opettajuudesta luopumisen ai-

komuksille. Tutkimustuloksena muodostuu viisi kategoriaa: (a) moninaiset syyt, (b) kou-

lujärjestelmä, (c) haasteet vuorovaikutuksessa, (d) työmäärä ja (e) sitoutuneisuuden 

puute. (Räsänen ym., 2020, s. 843–845.) Muodostin kyseisen tutkimuksen pohjalta ku-

vion (ks. kuvio 2.), jossa selitetään tarkemmin jokaisen kategorian sisältämät osatekijät. 

Aion tässä tutkimuksessa hyödyntää näitä viittä kategoriaa ja luokitella muun ilmiöön 

liittyvän tutkimuksen niiden mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Tekijät opettajuudesta luopumisen aikomusten taustalla (kuvio perustuu Räsäsen ja 

kumppaneiden tutkimukseen; Räsänen ym., 2020) (oma vapaa käännös) 

 

a) Moninaiset syyt 

Räsäsen ja kumppaneiden (2020, s. 845) tutkimuksessa opettajat kertovat tyypillisimmin 

yhden pääsyyn sille, miksi he ovat aikeissa luopua opettajuudesta. Kyseisen tutkimuksen 

mukaan noin viisitoista prosenttia kokee, että syitä aikomuksen taustalla on useita. 

Useimmiten näissä tapauksissa aikomukset opettajuudesta luopumiselle ovat yhdistelmä 

seuraavista asioista: liian suuri työmäärä, sitoutuneisuuden puute henkilökohtaisella ta-

solla, haasteet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kouluympäristössä sekä pettymyksen 

tunne koulujärjestelmän yhteiskunnallisista ja koulutuksellisista muutoksista. Syyt opet-

tajuudesta luopumisen taustalla ovat usein kumulatiivisia. Opettajan ammatista lähtemi-

nen koetaan ratkaisuna selvittää työssä koettu epäharmonia. (Räsänen ym., 2020, s. 846.) 

Myös Martin ja Pennanen (2015, s. 7) toteavat, että ammatista lähtemisen moninaiset syyt 

 

a) Moninaiset 

syyt 

 

•useiden laajojen, 

koko koulujärjes-
telmän, koulun, 

ja/tai yksilön ta-

solla koettujen syi-

den erilaisia yhdis-

telmiä muiden ka-

tegorioiden (b, c, 

d, e) tekijöistä 

 

b) Koulu- 

järjestelmä 

 

Syitä, jos opettaja 

ei pysty vaikutta-

maan työn: 

•resursseihin 

•työsopimukseen 

•palkkaan 

•opettajan työn ku-

vaan 

•työsuoritukseen 
 
 
 

c) Haasteet vuo-

rovaikutuksessa 

 

•koulun henkilö-

kunta 

•oppilaat 

•vanhemmat 

•muut opettajan 

työhön vaikuttavat 

sidosryhmät 

 

d) Työmäärä 

 
 

Opettajan kokema 

raskas työmäärä, 
joka aiheuttaa: 

•henkisen  

reaktion  

ja/tai 

•fyysisen  

reaktion 

e) Sitoutuneisuu-

den puute 

 

Opettajan kokema 

vieraantuminen 
•ammatillisista ta-
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voivat liittyä niin ammatilliseen kehitykseen, uusien haasteiden etsintään kuin työolosuh-

teisiinkin.  On hyvä tiedostaa, että työuran muutoksen ja opettajuudesta luopumisen taus-

talla voi olla useita eri syitä ja motiiveja, jolloin opettajuudesta luopuminen voi olla pit-

känkin harkinnan tulos (ks. Heikonen ym., 2017). Seuraavaksi tarkastelen opettajuudesta 

luopumisen taustalla olevia moninaisia syitä yksityiskohtaisemmin.  

 

b) Koulujärjestelmä 

Opettajien kokemat pettymykset koulujärjestelmän yhteiskunnallisiin ja koulutuksellisiin 

muutoksiin ovat Räsäsen ja kanssakirjoittajien mukaan merkittävänä syynä sille, miksi 

opettajilla on aikomuksia luopua opettajuudesta. Tarkemmin sanottuna näillä muutoksilla 

tarkoitetaan työn lisääntyneitä vaatimuksia ja haasteita, kuten hallinnollisia tehtäviä ja 

oppilaiden perheiden kokonaisvaltaisempaa tukemista. Laajat koulutukselliset reformit ja 

niitä seuraavat nopeat muutokset sekä opettajia kohtaan asetetut suuret odotukset koetaan 

taakkana. Opettajat kokevat, ettei heillä ole mahdollisuutta suoriutua kaikista koulutus-

järjestelmän vaatimuksista rajallisten resurssien takia. (Räsänen ym., 2020, s. 848–849.)  

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön raportin mukaan jopa 92 prosenttia opettajaopiskelijoista 

kokee resurssien vähenemisen vaikeuttavan opettajan työtä. Kyseisen tutkimuksen mu-

kaan koulujen vähäiset resurssit heikentävät myös opettajankoulutuksen vetovoimaa. 

(Heikkinen ym., 2020, s. 31, 37–38.) Alhaiset resurssit ovatkin muuttaneet opettajan työtä 

konkreettisesti ja nämä muutokset ovat lisänneet opettajuudesta luopumisen aikomuksia. 

Opettajat kokevat, ettei heitä ole kuultu päätöksenteossa riittävästi eikä opettajien työto-

dellisuutta ole myöskään huomioitu päätöksiä tehdessä. Esimerkkejä näistä resurssien 

puutteesta johtuvista opettajuudesta luopumisen tekijöistä ovat kasvaneet luokkakoot 

sekä erityisen tuen tarpeen oppilaiden epätasainen määrä suhteessa luokkakokoon. (Rä-

sänen ym., 2020, s. 847.) Erityisoppilaiden lisääntynyt määrä kuormittaa opettajan työtä, 

eikä erityisopetus toteudu riittävän hyvin ja oppilaita tukevasti (Länsikallio ym., 2018, s. 

11). Oppilaiden tukemisessa resurssien, työkalujen ja kompetenssien puutteen on havaittu 

lisäävän opettajien kokemaa stressiä ja saavan opettajille olotilan, jolloin he kokevat ole-

vansa kykenemättömiä toimimaan omien eettisten periaatteidensa mukaisesti (Eteläpelto 

ym., 2015, s. 672). SOOLin vuoden 2018 selvityksessä raportoidaan, että opettajaopiske-

lijat, jotka kokevat epävarmuutta opettajana työskentelyä kohtaan, kokevat isona esteenä 
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työhön hakeutumisessa työn vaativuuden sekä haasteelliset työolosuhteet. Haastava työ-

ympäristö voi olla yhtenä syynä luokanopettajuudesta luopumiselle (Pursiainen ym., 

2019, s. 57–58).  

 

Myös alhainen palkka voi saada opettajan harkitsemaan opettajuudesta luopumista (Rä-

sänen ym., 2020, s. 847). Almialan (2008, s. 123) mukaan opettajan uran jättävät opettajat 

kokevat palkan olevan usein liian pieni suhteessa työn vaativuuteen. Myös Opetus- ja 

kulttuuriministeriön raportissa käy ilmi, että opettajien heikko palkka heikentää opettajan 

ammatin vetovoimaa lukiolaisten mielessä. On myös huomionarvoista, että opettajaksi 

opiskelevista, opettajankouluttajista ja opinto-ohjaajista suurin osa (56–66 %) pitää opet-

tajan palkkaa huonona. (Heikkinen ym., 2020, s. 31.)  

 

Räsäsen ja kumppaneiden (2020, s. 847) mukaan opettajat kokevat opettajan ammatin 

heikon arvostuksen vaikuttavan opettajuudesta luopumiseen. Väitettä tukee Almialan 

(2008, s. 122) väitöstutkimus, jossa opettajan ammatin arvostuksen puute mainitaan yh-

tenä opettajan työstä pois työntävänä tekijänä. Myös Opetusalan vuoden 2017 työoloba-

rometrin tuloksissa opettajien arvostuksen puute mainitaan työtä kuormittavana tekijänä 

(Länsikallio ym., 2018, s. 11). TALIS 2018 -tutkimuksen mukaan suomalaiset opettajat 

uskovat muita maita enemmän, että opettajan ammattia arvostetaan. Silti jopa 42 prosent-

tia kyseiseen tutkimukseen osallistuneista kokee, ettei opettajia arvosteta. (Taajamo & 

Puhakka, 2019, s. 63.) Myös kouluihin kohdistuvan negatiivisen uutisoinnin on tutkittu 

heikentävän opettajankoulutuksen arvostusta ja vetovoimaa (Heikkinen ym., 2020, s. 37–

38). 

 

c) Haasteet vuorovaikutuksessa 

Suomessa opettajien kokemat sosiaaliset haasteet oppilaiden, vanhempien, kouluyhteisön 

tai muiden koulutuksellisten sidosryhmien kanssa ovat merkittävänä syynä Räsäsen ja 

kumppaneiden (2020, s. 847) mukaan sille, miksi opettajilla on aikomuksia opettajuu-

desta luopumiseen. Myös Almialan (2008, s. 121) mukaan haastavat oppilaat ja vanhem-

mat voivat olla yhtenä syynä työmotivaation menettämiselle. Jopa lukiolaiset ajattelevat 

haasteellisen vuorovaikutuksen heikentävän opettajankoulutuksen vetovoimaa (Heikki-

nen ym., 2020, s. 37–38). Opetusalan vuoden 2019 työolobarometrissä selviää, että pe-

ruskoulun opettajilla on eniten vakavia ja toistuvia kiusaamisen ja epäasiallisen kohtelun 

kokemuksia verrattuna muihin, esimerkiksi yliopiston, varhaiskasvatuksen tai lukion 
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opettajiin. Raportin mukaan nämä kokemukset voivat liittyä myös työyhteisössä koettuun 

huonoon kohteluun, mutta oppilaiden ja huoltajien kohdalla toistuvia ja vakavia huonoja 

kokemuksia raportoidaan eniten. (Golnick & Ilves, 2020, s. 13.) 

 

Opettaja-oppilasvuorovaikutus on opettajuudesta luopumiseen vaikuttava tekijä etenkin 

silloin, kun oppilaan käytös on tuhoisaa tai jos oppilaalla on jatkuvasti negatiivinen 

asenne koulua kohtaan. Opettajuudesta luopumisen aikomuksiin vaikuttavana tekijänä 

koetaan myös oppilaiden lisääntynyt heterogeenisyys, joka näkyy siten, että oppilailla on 

entistä enemmän haasteita esimerkiksi keskittymisessä. (Räsänen ym., 2020, s. 848.) Asp-

forsin tutkimuksessa työn sosiaalisena haasteena nousevat esille luokan hallintaan ja työ-

rauhaan kuten meluun ja kaaokseen liittyvät haasteet (Aspfors, 2012, s. 79–81, 87). Op-

pilaiden haastava ja jopa aggressiivinen käyttäytyminen ovat Kaakisen (2017, s. 710) mu-

kaan tekijöitä, jotka opettajat mainitsevat koulutyön haasteena. Opetuksen ja oppimisen 

kansainvälisen TALIS 2018 -tutkimuksen mukaan suomalaiset opettajat kokevatkin 

muita vertailumaita enemmän työrauhaongelmia (Taajamo & Puhakka, 2019, s. 52–56).   

 

Vanhempien kanssa koetut haasteet liittyvät usein vaativiin vanhempiin, joilla on korkeat 

odotukset koululta ja jotka kyseenalaistavat opettajan ammatillisia taitoja (Räsänen ym., 

2020, s. 848). Ainakin ennen ajateltiin, että vanhemmat luottavat opettajien ammattitai-

toon ja siihen, että opettaja tietää, mikä on parhaaksi lapselle (Sahlberg, 2015, s. 180). 

Onko tilanne muuttunut vuosien varrella? Koettu luottamuksen, autonomian ja ammatil-

lisen tuen puute lisää Räsäsen ja kumppaneiden (2020, s. 847) mukaan opettajuudesta 

luopumisen aikomuksia. Ammatillisen tuen puute voi aiheuttaa turhautumista opettajan 

työhön liittyen (Lanas, 2017, s. 72). Sahlberg on keskustellut suomalaisten luokanopetta-

jien kanssa yrittäessään selvittää syitä sille, mikä saisi heidät jättämään opettajan ammatin 

heidän uransa alkuvaiheilla. Potentiaalisena syynä lähtemiselle mainitaan opettajan auto-

nomian menettäminen kouluissa ja luokkahuoneessa. Muina esimerkkeinä mainitaan, jos 

ulkopuolinen ohjaaja tulisi arvostelemaan heidän työnsä laatua tai jos Suomeen tulisi tu-

loskeskeinen kilpailu opetusalalle. (Sahlberg, 2015, s. 106.) 

 

d) Työmäärä 

Raskaaksi koettu työmäärä, josta aiheutuu henkisiä ja/tai fyysisiä oireita, on Räsäsen ja 

kumppaneiden mukaan yhtenä syynä sille, miksi opettajilla on aikomuksia lähteä opetta-
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jan ammatista. Tähän työmäärään sisältyy henkinen turhautuneisuus, työstressi sekä riit-

tämättömyyden tunne. (Räsänen ym., 2020, s. 848.) Opetusalan vuonna 2019 toteutetussa 

työolobarometrissa käykin ilmi, että opettajista 53 prosenttia kokee, että opettajilla on 

erittäin tai melko usein liikaa töitä (Golnick & Ilves, 2020, s. 8). Kouluympäristö asettaa 

odotuksia ja haasteita, jotka voivat altistaa kuormitukselle etenkin työelämään siirtyviä 

opettajia. Kuormitus ja koettu riittämättömyys voivat taas johtaa opettajuudesta luopumi-

seen. (Heikonen ym., 2017, s. 259; Heikonen, 2020, s. 64.) Lanas selvittää syitä sille, 

miksi valmistumisen kynnyksellä olevat opettajaopiskelijat epäilevät alavalintaansa. 

Opettajaopiskelijoita koskevat tutkimustulokset ovat linjassa jo työelämässä olevia opet-

tajia koskevien tutkimusten kanssa. Selitykseksi opettajuudesta luopumisen aikomuksille 

Lanas löytää suureksi koetun työmäärän, kouluympäristön hektisyyden sekä paineen. 

(Lanas, 2017, s. 71.) Myös vuoden 2017 Opetusalan työolobarometrissä opettajat kokevat 

työtään kuormittaviksi tekijöiksi muun muassa työn hektisyyden, pirstaleisuuden sekä 

oppilaiden huonovointisuuden (Länsikallio ym., 2018, s. 11). Uutiset työrauhaongelmista 

ja koulujen huonosta kunnosta lisäävät kokemusta työympäristön kuormittavuudesta 

(SOOL, 2018).  

 

Opettajan työn raskaus sekä siitä aiheutuva stressi ja uupuminen ovat olennaisena syynä 

opettajien työstä pois siirtymiseen (Jokinen ym., 2013, s. 36–37). Myös Pyhältö, Pietari-

nen ja Salmela-Aro selvittävät opettajien uupumiseen liittyviä tekijöitä. Yli puolet kysei-

seen tutkimukseen osallistuneista kertovat tulleensa etääntyneiksi ja kyynisiksi työtä koh-

taan opettajan työssä kokeneensa kuormituksen vuoksi. (Pyhältö, Pietarinen & Salmela-

Aro, 2011, s. 1104.) Vuoden 2017 Opetusalan työolobarometrin mukaan työstressin 

määrä on kasvanut opetusalalla huolestuttavasti kaikissa ikäryhmissä. Nuorten opettajien 

kokema työstressi on lisääntynyt tutkimuksen mukaan selvästi verrattuna vuoteen 2015. 

(Länsikallio ym., 2018, s. 19.) Myös Almiala on selvittänyt väitöskirjassaan, että opetta-

jan työn raskaus ja uuvuttavuus voivat olla opettajuudesta pois työntäviä tekijöitä. Työn 

raskaus ja liika työmäärä saavat aikaan väsymistä sekä negatiivisia ajatuksia. (Almiala, 

2008, s. 123.)  

 

e) Sitoutuneisuuden puute 

Yksilölliset tekijät, jotka koetaan esteenä opettajan työhön hakeutumiselle, voivat liittyä 

koettuun vaihtelunhaluisuuteen sekä epävarmuuteen pärjäämisestä (SOOL, 2018). Räsä-
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sen ja kumppaneiden mukaan merkittävänä syynä opettajuudesta luopumiselle on opetta-

jan ammatissa ilmenevä ammatillisen vaihtelun puute. Opettajat kokevat, että opettajalla 

on vain vähän mahdollisuuksia luoda ja oppia jotain uutta itselle merkityksellistä kehit-

tyäkseen työssä. (Räsänen ym., 2020, s. 849.) Myös Pedagoginen asiantuntijuus liik-

keessä -hankkeen mukaan syyt opettajan työstä muihin töihin siirtymiseen liittyvät usein 

itsensä kehittämiseen, etenemishaluihin uralla sekä vaihtelunhaluisuuteen. Yleissivistä-

vän koulutuksen opetustehtävistä noin kymmenen prosenttia on siirtynyt hankkeen mu-

kaan opetustehtävistä muihin tehtäviin. Olennaista on kuitenkin huomata, että suurim-

maksi osaksi siirtyminen on tapahtunut opetusalan sisällä. Muille aloille kuten esimer-

kiksi yrittäjäksi, toimittajaksi tai myynti- ja toimistotöihin siirtyminen on harvinaisem-

paa. (Jokinen ym., 2013, s. 36–37.) Myös Almialan (2008, s. 121) väitöskirja tukee aiem-

min esittelemiäni tutkimustuloksia, sillä siinä yhtenä syynä opettajan ammatista lähtemi-

seen mainitaan uralla etenemisen vaikeus.  

 

Ammatillisen sitoutuneisuuden puutteella on vaikutuksia opettajien koettuun ammatilli-

seen identiteettiin. On tutkittu, että opettajien ammatillisen sitoutuneisuuden puute saa 

opettajat pessimistisiksi optimistisuuden sijasta. Kun asenteet opettajan työtä kohtaan 

muuttuvat kyynisiksi, on tuloksena turhautuneisuus jokapäiväisessä kouluarjessa, mikä 

voi johtaa opettajuudesta luopumiseen. (Räsänen ym., 2020, s. 849–850.) Myös opettaja-

oppilasvuorovaikutusta on tutkittu suhteessa opettajan työhön sitoutuneisuuteen, moti-

vaatioon, hyvinvointiin sekä työtyytyväisyyteen. Pedagogisesti ja sosiaalisesti haastavat 

tilanteet voivat vaikuttaa negatiivisesti opettajien motivaation ja työhön sitoutumisen li-

säksi opettajan minäpystyvyyden kokemuksiin. (Hong, 2010; Soini, Pyhältö, & Pietari-

nen, 2010; Spilt, Koomen, & Thijs, 2011.)  Lanas on selvittänyt syitä sille, miksi valmis-

tumassa olevat opettajaopiskelijat epäilevät alavalintaansa. Haastateltavat mainitsevat 

”opettajan muotista”, johon he kokevat, että pitäisi mahtua. Vastauksissa nousevat esille 

muun muassa koettu sopimattomuus alalle sekä tyytymättömyys opettajan työtä kohtaan. 

(Lanas, 2017, s. 72.) 

 

Opettajaopiskelijat ja luokanopettajuudesta luopuminen 

Opettajien siirtyminen pois opettajan työstä ja siihen liittyvät aikomukset ovat monimut-

kainen ilmiö (Heikonen ym., 2017, s. 260). On syytä pohtia, miten edellä esittelemäni 

opettajuudesta luopumiseen liittyvät tekijät näyttäytyvät vielä opettajankoulutuksessa 
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oleville. Opettajaopiskelijoiden kokemukset opettajan työstä ovat usein peräisin opetus-

harjoitteluista, sijaisuuksista ja kuulopuheista, joten on luonnollista, jos tekijät opettajuu-

desta luopumisen aikomusten taustalla (kuvio 2.) eivät näyttäytyisi opettajaopiskelijoille 

ihan samalla tavalla kuin työelämässä oleville opettajille.  

 

Lanaksen (2017) tutkimus käsittelee opettajaopiskelijoiden aikomuksia opettajuudesta 

luopumiseen. Kyseisen tutkimuksen tuloksia käsittelinkin samalla, kun esittelin opetta-

juudesta luopumisen aikomuksia jo työelämässä olevien opettajien näkökulmasta. Sa-

moin SOOLin (2018) selvityksessä tarkastellaan kyseistä aihetta opettajaopiskelijoiden 

näkökulmasta. Edellä mainittujen tutkimusten tulokset näyttävät olevan pääasiassa lin-

jassa muiden aihetta käsittelevien tutkimusten kanssa. Luokanopettajuudesta luopuviin 

opettajaopiskelijoihin kohdistuva tutkimus vaikuttaa kuitenkin olevan huomattavasti vä-

häisempää jo työelämässä oleviin opettajiin ja alanvaihtoon liittyvään tutkimukseen ver-

rattuna. 

 

Luokanopettajaksi hakeutumisesta ja siitä luopumisesta löytyi runsaasti suomalaista tut-

kimusta omina aihealueinaan. Vaikka törmäsin useaan kertaan siihen tietoon, että opetta-

jaksi hakeutumisen motiivit voivat selittää työhön sitoutumista ja opettajuudesta luopu-

mista (ks. König & Rothland, 2012; Honkimäki, 2014; Heikonen, 2020), en kuitenkaan 

löytänyt suomalaisessa kontekstissa tehtyjä ajankohtaisia tutkimuksia, joissa opettajuu-

desta luopumista tarkasteltaisiin opettajaksi hakeutumista selittävät tekijät huomioon ot-

taen. Koen, että ymmärtääksemme luokanopettajuudesta luopuvien opettajaopiskelijoi-

den ilmiötä paremmin, on aihetta syytä tutkia lisää.  
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4    Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on ymmärtää, miksi osa luokanopettajakoulutuk-

sen opiskelijoista päätyy opintojen aikana luopumaan ajatuksesta työskennellä koulutus-

taan vastaavissa tehtävissä, eli luokanopettajana. Koska opettajuudesta luopumisen juuret 

voivat löytyä koulutusvalintaan johtaneista motiiveista (Honkimäki, 2014, s. 48), aloitan 

tekemällä tutkimuskysymyksiä taustoittavan selvityksen opettajaksi hakeutumiseen liit-

tyen. Käytän kyseisestä taustoituksesta jatkossa nimeä taustaselvitys. Tarkoituksena on 

selvittää, millä tekijöillä opettajaopiskelijat selittävät luokanopettajaksi hakeutumistaan 

ja millaisia hakijaprofiileja opettajaopiskelijat edustavat. 

 

Ensimmäisen varsinaisen tutkimuskysymyksen avulla selvitän tekijöitä luokanopettajuu-

desta luopumisen taustalla. Tutkimustulosten tulkinnan apuna hyödynnän taustaselvityk-

sen tuloksia luokanopettajaksi hakeutumista selittävistä tekijöistä. Toisen tutkimuskysy-

myksen tarkoituksena on selvittää, millä tavalla hakijaprofiilit eroavat toisistaan luokan-

opettajuudesta luopumisen suhteen. Kysymykseen pyritään vastaamaan tarkastelemalla, 

onko hakijaprofiililla vaikutusta siihen, mitkä tekijät vaikuttavat luokanopettajuudesta 

luopumiseen kaikista voimakkaimmin.  

 

Tutkimuskysymykset: 

 

1. Mitkä tekijät saavat opettajaopiskelijan luopumaan luokanopettajuudesta?  

2. Millä tavoin hakijaprofiilit eroavat toisistaan luokanopettajuudesta luopumisen 

suhteen? 

 

Toteutan taustaselvityksen sekä varsinaisten tutkimuskysymysten analysoinnin teoriaoh-

jaavaa sisällönanalyysia hyödyntäen.  Haastattelut olen tehnyt vuoden 2020 huhtikuussa.  
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5    Tutkimuksen toteutus 
 
 

Tässä luvussa esittelen tutkimuksen empiirisen osan eri vaiheita. Tarkastelen tutkimuksen 

luonteen ja tutkimustehtävän muotoutumista, aineiston hankintaa sekä keräämääni tutki-

musaineistoa. Kuvailen myös analyysimenetelmää, johon olen tässä tutkimuksessa pää-

tynyt, sekä taustaselvityksen toteutuksen. Oinaan (2004, s. 218) mukaan on tärkeää, että 

tutkija kirjoittaa tutkimusprosessinsa auki, jotta lukija pystyy paremmin ymmärtämään ja 

arvioimaan tutkijan valintoja. Tutkimuksen avoimuuden vuoksi esittelen tutkimusproses-

sini tarkasti vaihe vaiheelta. 

 

5.1   Luokanopettajuudesta luopuminen laadullisen tutkimusprosessin 

lähtökohtana 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää paremmin, miksi luokanopettajakoulutuk-

seen hakeutunut päätyy valintaan olla tekemättä luokanopettajan töitä. Lähdin toteutta-

maan pro gradu -tutkielmaani laadullisen tutkimuksen keinoin, sillä laadullisen tutkimuk-

sen tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään tiettyä ilmiötä paremmin (Eskola & Suoranta, 

2014, s. 61). Tilastolliseen yleistämiseen pyrkiminen ei ole laadulliselle eli kvalitatiivi-

selle tutkimukselle ominaista (Eskola & Suoranta, 2014, s. 61), joten sitä ei tavoitella 

myöskään tässä tutkimuksessa. Laadullinen tutkimus voidaan nähdä eräänlaisena proses-

sina, jolle on tyypillistä, että tutkimuksen etenemistä ei voi ennakoida tarkasti. Ratkaisut 

aineistoon ja tutkimustehtäviin liittyen muodostuvat vähitellen tutkimuksen edetessä. 

(Kiviniemi, 2007, s. 70–71.) Tämä kuvaa hyvin tutkimusprosessiani: tutkimuksen alussa 

minulle oli selvää, mitä ilmiötä aion tutkia, mutta tutkimuksen varsinainen toteutus oli 

vielä todella epäselvä.  

 

Lähdin selvittämään, mitä tutkimusaiheestani jo tiedetään. Luokanopettajuudesta luopu-

mista koskevat tutkimukset käsittelivät suurimmaksi osaksi työelämässä olevia opettajia, 

eivätkä opettajaopiskelijoita. Löysin yhden pro gradun, jossa käsiteltiin opettajaopiskeli-

joiden valintaa olla tekemättä luokanopettajan töitä, mutta tutkielma pohjautui opintoihin 

liittyvälle sitoutuneisuuden käsitteelle (Sandvik, 2018). En kuitenkaan halunnut, että tut-

kimukseni keskittyisi liikaa opintoihin. Muut löytämäni aihetta lähellä olevat pro gradut 

käsittelivät jo työelämässä olleiden opettajien alanvaihtoa (ks. esim. Lehtinen, 2014; Tuu-

liainen, 2018).  
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Kun minulle selvisi, että opettajaksi hakeutumisen motiivit voivat selittää opettajuudesta 

luopumista (König & Rothland, 2012; Honkimäki, 2014; Heikonen, 2020), päädyin va-

litsemaan tämän tutkimuksen näkökulmaksi luokanopettajaksi hakeutumisen ja siitä luo-

pumisen. Rajaaminen onkin tutkimuksen teon kannalta välttämätöntä (Kiviniemi, 2007, 

s. 71–75). Mielenkiintoista kuitenkin oli, että en löytänyt suomalaista tutkimusta opetta-

jaksi hakeutumisen ja siitä luopumisen välisistä yhteyksistä. Lähdin siis muodostamaan 

teoreettista viitekehystä perehtymällä erikseen luokanopettajaksi hakeutumiseen ja luo-

kanopettajuudesta luopumiseen.  

 

5.2   Aineiston tuottaminen teemahaastattelulla 

 

Päätin kerätä aineistoni haastattelemalla, sillä uskoin saavani haastattelun avulla mahdol-

lisimman kattavan aineiston ilmiöön liittyen. Haastattelu onkin laadulliselle tutkimuk-

selle hyvin tyypillinen tiedonkeruumuoto (Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 71). Laadullisessa 

tutkimuksessa tutkimushenkilöiksi on olennaista valita sellaisia henkilöitä, joilla on mah-

dollisesti itsellä kokemusta tutkittavasta aiheesta ja jotka tietävät ilmiöstä mahdollisim-

man paljon (Tuomi & Sarajärvi, 2018, luku 3.4). Oli selvää, että lähtisin haastattelemaan 

luokanopettajaopiskelijoita, jotka eivät aio tehdä valmistuttuaan luokanopettajan töitä tai 

näkevät opettajana työskentelyn vähintään hyvin epätodennäköisenä. Lähdin kyselemään 

opiskelijoilta yliopistolla, aikovatko he tehdä valmistuttuaan luokanopettajan töitä. Yllä-

tyin, kuinka nopeasti haastateltavat löytyivät. Jouduin myös kieltäytymään muutamista 

haastateltavista, jotta aineistostani ei tulisi liian laaja.  

 

Tutkimushaastatteluista on olemassa erilaisia haastattelutyyppejä. Erot lajien välillä syn-

tyvät sen mukaan, miten tarkasti haastattelu on strukturoitu ja minkä verran haastattelija 

ohjaa tilannetta. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 43–44.) Aineistonkeruumenetelmäni oli 

tarkemmin sanottuna puolistrukturoitu teemahaastattelu. Puolistrukturoidulle teemahaas-

tattelulle on ominaista, että haastattelun teemat ovat kaikille haastateltaville samat, mutta 

kysymykset ja niiden muotoilut voivat vaihdella haastattelukohtaisesti (Hirsjärvi & 

Hurme, 2011, s. 47–48). Teemahaastattelu on etukäteen valituista teemoista huolimatta 

melko avoin ja lähellä syvähaastattelua (Tuomi & Sarajärvi, 2018, luku 3.1.1). Koin haas-
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tattelun avoimuuden tärkeäksi tässä tutkimuksessa. Halusin, että opettajaopiskelijat pää-

sevät kertomaan kaiken, mikä heidän mielestään liittyy luokanopettajuudesta luopumi-

seen.  

 

Teemahaastattelun tarkoituksena on löytää tutkimuksen ja tutkimustehtävän kannalta 

merkittäviä vastauksia (Tuomi & Sarajärvi, 2018, luku 3.1.1). Tutkimusaihe oli haasta-

teltaville omakohtainen, joten jokaisella oli paljon kerrottavaa ilmiöstä. Haastattelun ai-

kana tutkija pystyy suuntaamaan tiedonhankintaa tutkimusongelman kannalta oleellisiin 

tekijöihin ja tarkentamaan vastauksia (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 24). Haastatellessani 

tartuinkin opettajaopiskelijoiden vastauksiin silloin, kun koin kaipaavani tarkennusta sii-

hen, mitä he jollain selityksellään tarkoittivat. En kuitenkaan ohjaillut haastateltavien vas-

tauksia.  

 

Etukäteen valitut teemat nousevat tutkimuksen viitekehyksestä eli siitä, mitä ilmiöstä tie-

detään valmiiksi (Tuomi & Sarajärvi, 2018, luku 3.1.1). Haastattelun pohjana käytin tut-

kimuksen viitekehykseen pohjautuvaa kysymysrunkoa, joka sisälsi seuraavat pääteemat: 

luokanopettajaksi hakeutuminen ja luokanopettajuudesta luopuminen. Haastattelun yksi-

tyiskohtaisempi runko löytyy tutkimuksen lopusta (Liite 1). Lähetin haastateltavilleni 

haastattelussa käsiteltävät teemat etukäteen. Tämä on haastatteluaineistoa kerätessä pe-

rusteltua, sillä näin tiedonantajat kerkeävät tutustua teemoihin ja pystyvät tuottamaan 

mahdollisimman paljon tietoa ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi, 2018, luku 3.1).  

 

Haastattelun ensimmäisen pääteeman avulla selvitin tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet 

opettajaopiskelijoiden päätökseen hakeutua luokanopettajakoulutukseen. Käytin haastat-

teluteemojen laatimisen pohjana FIT-Choice -mallia (ks. Watt & Richardson, 2007). Tut-

kimuksessani on huomioitava se, että haastateltavien luokanopettajakoulutukseen hakeu-

tumisen motiiveja selvittäessäni haastateltavat joutuvat palaamaan ajassa taaksepäin ja 

muistelemaan aikaa ennen koulutukseen pääsemistä. Takautuvassa tutkimuksessa on 

haasteensa, sillä haastateltavien kokemukset ovat aina aika- ja kontekstisidonnaisia, ja 

liittyvät johonkin tiettyyn elämänvaiheeseen (Ahonen ym., 2015b, s. 96). Kokemuksia 

voi olla haastava muistella ja tuoda ilmi täysin sellaisena, mitä ne ovat siinä ajassa olleet. 

Siispä pyrin haastattelun alussa luomaan ilmapiirin, jossa palattiin ajassa taaksepäin: ”Nyt 

palaamme aikaan ennen opettajankoulutusta. Pyri palaamaan niihin ajatuksiin, tuntemuk-

siin, kokemuksiin ja odotuksiin, jotka silloin hallitsivat.” 
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Haastattelun toisessa vaiheessa selvitin syitä luokanopettajuudesta luopumiselle. Teeman 

kysymysrungon laadin yhdistämällä ajankohtaista tutkimustietoa luokanopettajan työstä 

pois työntävistä tekijöistä. Lisäksi pyysin haastateltavia pohtimaan mahdollisimman mo-

nipuolisesti, mistä johtuu, että he ovat luokanopettajakoulutukseen hakeutumisesta huo-

limatta päätyneet luokanopettajuudesta luopumiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön ra-

portissa todetaan, että opettajankoulutuksen vetovoimaa ei voida tutkia ja käsitellä ilman, 

että tarkastelussa otettaisiin huomioon opettajan työoloja ja tehtävien luonnetta (Heikki-

nen ym., 2020, s. 54). Tämän vuoksi koin tärkeäksi kysyä tutkimushaastatteluissani, mil-

laisia mielikuvia haastateltavilla on opettajan työstä. Vaikka pyrin luomaan haastatteluun 

tasavertaisen ja luonnollisen ilmapiirin, on hyvä tiedostaa, että täysin tasa-arvoisen haas-

tattelun luominen on melkein mahdotonta (Hyvärinen, 2017, s. 15–16). 

 

Haastattelut kestivät 40 minuutista noin 70 minuuttiin. Toteutin ja nauhoitin haastattelut 

Zoom-verkkokokoustyökalun avulla vallitsevan Covid-19 -viruksesta johtuvan maail-

mantilanteen vuoksi. Jokainen haastateltavista oli kotonaan, joten haastatteluympäristö 

oli opiskelijoille ominainen. On eettisesti tärkeää kunnioittaa tutkittavien itsemääräämis-

oikeutta ja noudattaa vapaaehtoisuuden periaatetta tutkimusta tehdessä (Ranta & Kuula-

Luumi, 2017, s. 414). Siispä pyysin jokaiselta opettajaopiskelijalta luvan haastattelun ää-

nittämiseen ja informoin haastateltavia tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoituksella. 

 

5.3   Aineiston kuvaus 

 

Tutkijana koen tärkeäksi tiedostaa sen tosiasian, että aineisto ei ole sama asia kuin todel-

lisuus, mutta se on tärkeä tiedon tuottamisen väline tutkimuksessa (Ronkainen, Pehkonen, 

Lindblom-Ylänne & Paavilainen, 2011, s. 122). Tämän tutkimuksen aineisto koostuu yh-

deksän luokanopettajaopiskelijan haastatteluista, jotka tein huhtikuussa 2020. Kaikki 

haastateltavani opiskelevat Helsingin yliopistossa, joten tämä tutkimus käsittelee luokan-

opettajaksi hakeutumista ja siitä luopumista ainoastaan Helsingin yliopiston opettajan-

koulutuksessa opiskelevien kontekstissa.  

 

Tutkimuksen kannalta on keskeistä, että opiskelijat ovat opiskelleet opettajankoulutuk-

sessa jo useamman vuoden, jotta heillä olisi tutkimuksen kannalta riittävästi omakohtaista 

kokemusta opettajankoulutuksesta. Valitsin tutkimukseen opettajaopiskelijoita, jotka 

ovat opiskelleet opettajankoulutuksessa vähintään kolme vuotta. Pisimpään opiskellut 
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haastateltava oli kuudennella vuosikurssilla. Rajasin tutkimuksen koskemaan ainoastaan 

nuoria aikuisia (22–28-vuotiaita), joilla ei olisi ennestään paljoa työkokemusta, joka voisi 

osaltaan vaikuttaa tuloksiin. En huomioinut tässä tutkimuksessa sukupuolta, sillä en ha-

lunnut lähteä tekemään sukupuoleen perustuvia tulkintoja laadullisessa haastattelututki-

muksessa. 

 

Seuraavassa taulukossa esittelen taustatietoja haastateltavistani siten, etteivät tutkimuk-

seen osallistuneet ole tunnistettavissa. Ranta ja Kuula-Luumi (2017, s. 419) painottavat-

kin anonymisoinnin tärkeyttä haastateltavien henkilöllisyyksien suojelemiseksi. Esittelen 

näitä taustatietoja, jotta lukija pystyy paremmin tarkastelemaan tutkimustuloksia ymmär-

täessään tutkimuksen kontekstin. Haastateltavien taustatiedot käyvät ilmi taulukosta 1. 

Käytän haastateltavista jatkossa koodeja H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 ja H9.  

 
Taulukko 1. Haastateltavien taustatietoja 
 

 Ikä Opiskelu-

vuosi 

Kokemus opettajan työstä 

Ennen opettajan- 

koulutusta 

Haastatteluhetkellä  

Sijaisuuksia yhteensä  Opetusharjoittelut2 

H1 22 3. ei ollenkaan 0–3kk 2  

H2 23 4. ei ollenkaan 3–6kk 1, 2 

H3 24 4. sijaisuuksia  

0–3kk 

3–6kk 1, 2 

H4 24 4. ei ollenkaan 0–3kk 1, 2 

H5 22 4. ei ollenkaan 0–3kk 1, 2 

H6 23 5. ei ollenkaan 0–3kk 1, 2 

H7 23 5. ei ollenkaan 0–3kk 1, 2 

H8 25 5. koulunkäyntiavus-

tajana jonkin aikaa 

0–3kk 1, 2, 3 

H9 28 6. ei ollenkaan yli 6kk 1, 2, 3 

 

Eskolan ja Suorannan (2014, s. 62) mukaan laadullisen tutkimuksen onnistuminen ei riipu 

aineiston koosta, vaan siitä, auttaako aineisto tutkijaa selittämään tutkimuskohteena ole-

vaa ilmiötä. Pidän aineistoa riittävänä sekä sen laajuuden, että syvällisen sisällön suhteen. 

Haastatteluaineistoa tässä tutkimuksessa kertyi yhteensä 7,5 tuntia, mikä tarkoittaa 120 

sivua litteroitua eli tekstiksi muutettua haastattelupuhetta. Sanatarkka litterointi sopi mie-

lestäni tähän tutkimukseen, sillä vielä yksityiskohtaisempi litterointi olisi ollut tutkimus-

ongelman kannalta epäolennaista. Sanojen tarkkuudella tehty litterointi ilman tarkempaa 

 
2 1=orientoiva harjoittelu, 2=monialainen harjoittelu, 3=maisteriharjoittelu 
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informaatiota, esimerkiksi äänensävyn huomioimista, on tyypillinen sisällönanalyysille 

(Ruusuvuori & Nikander, 2017, s. 430), josta kerron seuraavaksi lisää. 

5.4   Aineiston analyysi 

 

Valitsin tutkimusaineistoni analyysimenetelmäksi laadullisen sisällönanalyysin. Sisäl-

lönanalyysilla tarkoitetaan tekstin systemaattista analysointia (Hesse-Biber & Leavy, 

2011, s. 253) ja tekstin merkityksien etsimistä (Tuomi & Sarajärvi, 2018, luku 4). Perus-

telen sisällönanalyysin valintaa aineiston analyysimenetelmäksi sillä, että olen tässä tut-

kimuksessa kiinnostunut haastattelujen sisällöstä, enkä esimerkiksi diskursseista tai nar-

ratiiveista. Tarkemmin sanottuna kyseessä on teoriaohjaava sisällönanalyysi. Siinä ana-

lyysi ei perustu lähtökohtaisesti johonkin teoriaan, mutta teoreettisten lähtökohtien sovel-

taminen on kuitenkin mahdollista (Tuomi & Sarajärvi, 2018, luku 4).  Ennen tarkempaa 

teoriaohjaavan sisällönanalyysin toteuttamisen kuvaamista esittelen tämän tutkimuksen 

taustaselvityksen ja varsinaisten tutkimuskysymysten välisen suhteen kuviossa 3. Kysei-

sen kuvion avulla lukija pystyy paremmin ymmärtämään analyysin etenemistä ja tutki-

muksen eri vaiheita.  

 
 

Kuvio 3. Taustaselvityksestä tutkimuskysymyksiin – analyysin eteneminen 
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Tutkimukseni lähti liikkeelle taustaselvityksellä. Analysoin teoriaohjaavaa sisällönana-

lyysia hyödyntäen, millä tekijöillä opettajaopiskelijat selittävät luokanopettajaksi hakeu-

tumistaan. Taustaselvityksen analysoinnin tukena hyödynsin teoriaosiossa esittelemääni 

FIT-Choice -mallia (Watt & Richardson, 2007). Sovelsin henkilökeskeistä tutkimusotetta 

sisällönanalyysin jatkovaiheessa taustaselvityksen toisessa kysymyksessä. Pyrin hahmot-

tamaan haastateltavista erilaisia hakijaprofiileja opettajaksi hakeutumista voimakkaim-

min selittävien tekijöiden perusteella. 

 

Tämän jälkeen jatkoin varsinaisiin tutkimuskysymyksiini. Ensimmäisen tutkimuskysy-

myksen kohdalla toteutin teoriaohjaavan sisällönanalyysin ja analysoin, mitkä tekijät saa-

vat opettajaopiskelijan luopumaan luokanopettajuudesta. Analyysin tukena toimi Räsä-

sen ja kumppaneiden (2020) tutkimustulosten pohjalta muodostamani malli opettajuu-

desta luopumisen aikomusten syistä. Tulkinnan syventämiseksi hyödynsin analyysin tu-

kena taustaselvityksen tuloksia opettajaksi hakeutumisen syistä. Toisen tutkimuskysy-

myksen kohdalla syvensin analyysia entisestään. Tarkastelin taustaselvityksen avulla 

muodostettuja hakijaprofiileja jokaisen haastattelun kohdalla erikseen suhteessa opetta-

juudesta luopumista voimakkaimmin selittäviin tekijöihin. Näin pystyin tarkastelemaan, 

eroavatko hakijaprofiilit toisistaan opettajuudesta luopumisen suhteen.   

 

Teoriaohjaava sisällönanalyysi 

Teoriaohjaavan sisällönanalyysin tavoitteena on saada teoreettisesta viitekehyksestä ide-

oita aineiston tulkintaan ja uudenlaiseen ajatteluun (Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 96). Ai-

neistosta pyritään tuomaan esille tutkimusongelman kannalta oleellinen informaatio, jotta 

tutkittavaan ilmiöön ja tutkimuskysymyksiin liittyviä johtopäätöksiä on mahdollista 

tehdä (Eskola & Suoranta, 2014, s. 138). Teorian hyödyntämisen ansiosta luokanopetta-

juudesta luopumisen tutkiminen ei jää irralliseksi aiemmasta tutkimuksesta, mutta ana-

lyysimenetelmä antaa kuitenkin tilaa uusien oivallusten syntymiselle.  

 

Teoriaohjaavaa sisällönanalyysia lähdetään toteuttamaan samalla tavalla kuin aineisto-

lähtöistä sisällönanalyysia (Tuomi & Sarajärvi, 2018, luku 4.4.4). Analyysiprosessi koos-

tuu karkeasti sanottuna kolmesta osasta: (1.) aineiston redusoinnista eli pelkistämisestä, 

(2.) aineiston klusteroinnista eli ryhmittelystä sekä (3.) abstrahoinnista eli teoreettisten 
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käsitteiden luomisesta (Tuomi & Sarajärvi, 2018, luku 4.4.3). Lähdin käsittelemään ai-

neistoa ja tekemään analyysia ATLAS.ti-ohjelmistolla kysymys kerrallaan. ATLAS.ti-

ohjelmisto on tietokoneohjelmisto, joka on kehitetty laadullisen analyysin tueksi (Laaja-

lahti & Herkama, 2018, luku ”Johdanto”).  

 

Käytin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä sekä taustaselvityksessä opettajaksi hakeutu-

mista selittävien tekijöiden, että luokanopettajuudesta luopumisen taustalla olevien teki-

jöiden analysointiin. Aloitin etsimällä aineistosta tutkimustehtävääni vastaavia ilmauksia 

ja annoin lausahduksille pelkistetyt nimet. ATLAS.ti-ohjelmisto auttoi pelkistämisessä ja 

informaation löytämisessä huomattavasti. Sen avulla pystyin poimimaan aineistosta teks-

tipätkiä ja koodaamaan katkelmille pelkistetyt nimet. Pelkistämistä tehdessä on myös 

mahdollista, että yhdestä lausumasta löytyy useampi pelkistetty ilmaus (Tuomi & Sara-

järvi, 2018, luku 4.4.3), joka toteutui myös tämän tutkimuksen analyysivaiheessa. Mer-

kitsin jokaisen analyysiyksikön eli pelkistyksen eteen, kuka haastateltava on kyseessä 

(esim. H1). Näin pystyisin tarkastelemaan jokaista haastateltavaa myös yksilönä tulosten 

raportoinnin ja tulkinnan yhteydessä. Pelkistettyjä ilmauksia löysin taustaselvityksessä 

215 ja ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä 341. 

 

Pelkistämisen jälkeen lähdin ryhmittelemään pelkistettyjä ilmauksia. Klusteroinnissa pel-

kistettyjä eli koodattuja ilmaisuja ryhmitellään niiden eroavaisuuksien ja/tai samankaltai-

suuksien mukaan ja tällöin aineisto tiivistyy. Olennaista tässä analyysivaiheessa on muo-

dostaa alaluokat, jotka nimetään luokitteluyksikköä kuvaavan termin mukaan. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, luku 4.4.3.) ATLAS.ti-ohjelmisto auttoi tässäkin analyysivaiheessa pal-

jon, sillä pystyin helposti muodostamaan erilaisia ryhmiä koodatuista ilmauksista ja mer-

kitsemään esimerkiksi värikoodeja ryhmittelyn selkeyttämiseksi. Taustaselvityksessä 

pelkistetyistä ilmauksista muodostui 21 alaluokkaa ja ensimmäisen tutkimuskysymyksen 

pelkistetyistä ilmauksista muodostui 24 alaluokkaa. 

 

Tähän asti analyysi oli edennyt täysin aineistolähtöisesti, mutta aineiston yläluokkien 

muodostamisessa eli abstrahointivaiheessa teoriaohjaavan sisällönanalyysin näkökulma 

tuotiin analyysiin (Tuomi & Sarajärvi, 2018, luku 4.4.4). Lähdin yhdistämään tutkimuk-

sen teoriaosioissa esitettyä tutkimustietoa tutkimusaineistosta nouseviin käsitteisiin, jotta 

saisin aineiston keskustelemaan aiemman tutkimuksen eli aiheesta jo tiedetyn kanssa.  

Yläluokkia lähdin muodostamaan käyttämieni valmiiden teorioiden, FIT-Choice -mallin 
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(Watt & Richardson, 2007) sekä Räsäsen ja kumppaneiden (2020) tutkimustulosten poh-

jalta. Teoriaohjaavassa analyysissä teorian ja tutkimusaineiston keskustelusta puhutaan 

termillä abduktiivinen päättely (Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 95–97).  

 

Aineiston käsitteellistämisen tavoitteena on luoda yläluokkia niin kauan, kunnes se ei 

enää ole aineiston sisällön kannalta mahdollista (Tuomi & Sarajärvi, 2018, luku 4.4.3). 

Abstrahointia ja teorian yhdistämistä tehdessäni huomasin, että aineistosta nousi myös 

yläluokkia, jotka eivät sopineet valmiiseen teoriaan. Teoriaohjaavalle sisällönanalyysille 

onkin tyypillistä, että aineistosta joudutaan luomaan myös ylimääräisiä yläluokkia teori-

asta muodostettavien luokkien rinnalle (Tuomi & Sarajärvi, 2018, luku 4.4.4). Taustasel-

vityksen alaluokista muodostui seitsemän yläluokkaa teoriasta ja kaksi ylimääräistä ylä-

luokkaa aineistosta. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla yläluokkia muodostui 

teorian pohjalta viisi, mutta lisäksi kaksi yläluokkaa aineistolähtöisesti. Muotoilin osaa 

teoriasta nousevaa yläluokkaa tutkimustulosteni pohjalta kuvaamaan kyseistä kategoriaa 

tarkemmin (esim. työmäärä – työn kuormittavuus / koulujärjestelmä – pettymys koulu-

laitoksen muutoksiin). 

 

Tuomen ja Sarajärven (2018, luku 4.4.4) sisällönanalyysia käsittelevässä teoksessa on 

esimerkki teoriaohjaavan sisällönanalyysin etenemisestä, josta otin mallia tutkimuskysy-

myksien analysoinnissa. Esimerkin mukaan teorian avulla muodostettujen yläluokkien 

luomisen jälkeen tutkija voi muodostaa vielä yläluokista niitäkin yhdistäviä luokkia, joi-

den avulla tutkimusongelmaan pyritään vastaamaan. Taustaselvityksessä teoriasta nousi 

kaksi yläluokkia yhdistävää luokkaa. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla koin 

yläluokkien olevan riittävän laajat tutkimuskysymykseen vastatakseni. 

 

Liite 2. sisältää tarkkoja esimerkkejä teoriaohjaavan sisällönanalyysin toteutuksesta, joi-

hin voi halutessaan perehtyä. Toteutin sekä taustaselvityksen, että varsinaisten tutkimus-

kysymysten analyysin kolme kertaa varmistaakseni, että pääsisin käsiksi mahdollisim-

man syvälle aineistoon, eikä analyysista jäisi pois tutkimuskysymysten kannalta olennai-

sia asioita. Kyseenalaistin myös omia tulkintojani jokaisella kerralla. 

 

Seuraavaksi esittelen tämän tutkimuksen taustaselvityksen. Taustaselvityksen tulokset 

esittelen tässä vaiheessa, sillä ne eivät ole varsinaisia tutkimustuloksia, vaan apuväline 

tutkimuksen toteutuksessa ja varsinaisiin tutkimusongelmiin vastaamisessa.  
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5.5   Taustaselvitys luokanopettajaksi hakeutumisesta 

a) Luokanopettajaksi hakeutumista selittävät tekijät  
 

Vaikka olen analysoinut ensimmäisen taustakysymyksen teoriaohjaavalla sisällönanalyy-

silla, ei tarkoituksenani ole tulkita taustaselvityksen tuloksia sen tarkemmin. Tulokset on 

siis esitetty hyvin pelkistetysti. Merkitsen informatiivisuuden vuoksi jokaisen kategorian 

perään haastateltavat, jotka ovat haastattelussaan selittäneet opettajaksi hakeutumista ky-

seisellä tekijällä vahvasti tai vähintään mainitsemalla. 

 

Opettajaksi hakeutumiseen liittyvät motivaatiotekijät 

Työn sisäiset arvot (H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8)  

Kiinnostus opettamista ja opetusalaa kohtaan ovat yhtenä tekijänä sille, miten luokan-

opettajuudesta luopuvat opettajaopiskelijat selittävät opettajaksi hakeutumistaan. Haasta-

teltavat kertovat, että opettaminen tai opetusala on kiinnostanut heitä ja lisännyt motivaa-

tiota hakeutua opettajankoulutukseen. Opettaminen nähdään kiinnostavana työnä, jossa 

on mahdollisuus toteuttaa itseään. Myös FIT-Choice -mallin avulla toteutetussa tutki-

muksessa työn sisäiset arvot näyttäytyvät suurimpana motivaatiotekijänä sille, miksi 

opettajaksi halutaan. Opettajaksi haluamista mitataan kyseisessä tutkimuksessa väitteillä: 

”olen kiinnostunut opettamisesta” sekä ”olen aina halunnut opettajaksi”. (Goller ym., 

2019, s. 243–245.) 

 

Opettajan ammatillinen autonomia nousee tämän tutkimuksen aineistossa tärkeäksi mo-

tivaatiotekijäksi opettajaksi hakeutumiseen liittyen. Haastateltavat liittävät opettajan am-

matin autonomisuuden vahvasti yhteen opettamiseen liittyvän kiinnostuksen kanssa, sillä 

haastatteluissa opettamiseen kohdistuvaa kiinnostusta perustellaan juurikin autonomialla. 

Myös vasta julkaistussa Opetus- ja kulttuuriministeriön raportissa todetaan, että opettajan 

autonomia on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka lisää opettajan työn vetovoimaa (Heikki-

nen ym., 2020, s. 29). 

 

Käsitykset omista opetuskyvyistä (H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8) 

Käsitykset omista opetuskyvyistä selittävät merkittävästi opettajaksi hakeutumista. Haas-

tateltavat uskovat sopivansa opettajaksi ja olevan hyviä opettajana. Opetuskykyihin liit-

tyvät ominaisuudet vaihtelevat haastateltavien välillä. Opetuskykyihin liittyvinä ominai-

suuksina mainitaan muun muassa läsnäolon taito (H3), empatiakyky (H4), herkkyys (H5), 
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iloinen ja innostava luonne (H6) sekä leikkisyys (H7). Myös FIT-Choice -mallin avulla 

tehdyssä tutkimuksessa käsitykset omista opetuskyvyistä ovat merkittävänä tekijänä se-

littämässä opettajaksi hakeutumiseen liittyvää motivaatiota (Goller ym., 2019, s. 243–

245). Vaikka omiin opetuskykyihin liittyvät selitykset liittyvät haastatteluissa enimmäk-

seen hyvän opettajan ominaisuuksiin ja persoonallisuuteen, nousee haastatteluissa esille 

opiskelijoiden omia kykyjä ja taitoja selityksenä opettajaksi hakeutumiselle. Selitykset 

liittyvät pitkälti omiin kiinnostuksenkohteisiin liittyviin taitoihin taideaineissa (H5), ur-

heilussa (H6) sekä esiintymisessä (H2). Opettajaopiskelijoiden vastauksissa nousee vah-

vasti esille itsevarmuus siitä, että opiskelijoiden kyvyt ja ominaisuudet sopivat opettajan 

työhön. Itsevarmuutta perustellaan haastatteluissa muun muassa erilaisilla lasten ryhmien 

onnistuneilla vetämisillä sekä aikaisemmilla opettamiseen liittyvillä onnistumisen koke-

muksilla.  

 

Sosiaaliset hyötyarvot (H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8) 

Lähes jokaisesta haastattelusta löytyy perusteluja opettajaksi hakeutumiselle sosiaalisista 

hyötyarvoista. Myös aiemman tutkimuksen mukaan lasten ja nuorten tulevaisuuteen vai-

kuttaminen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden parantaminen sekä lasten ja nuorten 

kanssa työskentely selittävät opettajaopiskelijoiden motivaatiota haluta opettajaksi (Gol-

ler ym., 2019, s. 246). Opettajaopiskelijoiden haastatteluissa etenkin lasten ja nuorten tu-

levaisuuteen positiivisesti vaikuttaminen nousee useaan kertaan esiin. Haastateltavat ku-

vaavat opettajan työn olevan tärkeää ja merkityksellistä, jolla on ollut vaikutus opettajaksi 

hakeutumiselle. Selityksissä työn merkityksellisyyttä perustellaan sen yhteiskunnallisella 

tärkeydellä, tasa-arvoa edistävällä vaikutuksella sekä hyvän tekemisellä. Tätä tulosta tu-

kee myös vahvasti Opetus- ja kulttuuriministeriön raportti, jonka mukaan yksi tärkeim-

mistä syistä nuorille opettajaksi hakeutumiseen liittyen on se, että opettajana voi tehdä 

merkityksellistä työtä lasten tulevaisuuden parissa (Heikkinen ym., 2020, s. 29).  

 

Luokanopettajuudesta luopuvista opettajaopiskelijoista puolet mainitsevat lasten kanssa 

työskentelyn yhtenä selityksenä opettajaksi hakeutumiselle. Lasten kanssa työskentelyä 

kuvataan muun muassa siten, että haastateltavat saattavat kokea olevansa hyviä lasten 

kanssa, tykkäävän lapsista, olevansa lapsiläheisiä ja kertovat lasten motivoivan heitä. 

Myös aiemmissa tutkimuksissa todetaan, että lasten kanssa työskentely voi olla syynä 

opettajaksi hakeutumiselle (Jokinen ym., 2013, s. 24; Goller ym., 2019, s. 243).  
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Henkilökohtaiset hyötyarvot (H1, H4, H6, H7, H8, H9) 

Kaksi kolmasosaa haastateltavista mainitsee henkilökohtaiset hyötyarvot, kuten pitkät lo-

mat ja vapaa-ajan, opettajan työssä houkuttaneena asiana. Haastateltavat mainitsevat hen-

kilökohtaiset hyötyarvot kuitenkin ennemmin työn positiivisina etuina kuin pääsyynä ha-

keutumiselle. Myös FIT-Choice -mallin avulla toteutetussa tutkimuksessa selviää, että 

henkilökohtaiset hyötyarvot eivät ole pääsyynä opettajaksi hakeutumiselle, vaikka voi-

vatkin osaltaan vaikuttaa opettajaksi hakeutumiseen (Goller ym., 2019, s. 244–245). 

Vaikka henkilökohtaiset hyötyarvot eivät ole pääsyynä opettajaksi hakeutumiselle, mai-

nitsee yli puolet haastateltavista opettajien hyvät lomat yhtenä houkuttimena opettajaksi 

hakeutumiselle. Lomista puhuttaessa haastateltavat mainitsevat etuina perheelle jäävän 

ajan, lomien pituuden sekä mahdollisuuden olla lomalla esimerkiksi lasten kanssa. Opis-

kelijat painottavat myös lyhyitä työpäiviä ja jäljelle jäävää vapaa-aikaa tekijöinä, jotka 

opettajan työssä motivoivat. Myös Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä -hankkeessa 

selviää, että opettajien pitkät lomat ja säännölliset työajat ovat yksi syy opettajaksi ha-

keutumiselle (Jokinen ym., 2014, s. 25).  

 

Sosiaaliset vaikutteet (H1, H2, H3, H5, H7, H8) 

Sosiaaliset vaikutteet opettajaksi hakeutumista selittävänä tekijänä vaikuttavat toisilla 

opettajaopiskelijoista selvästi enemmän kuin toisilla opettajaksi hakeutumiseen. Noin 

puolet haastateltavista selittävät opettajaksi hakeutumistaan sillä, että oma vanhempi on 

ollut opettajana. Se, että oma vanhempi toimii Suomessa opettajana, on myös aiemman 

tutkimuksen mukaan tilastollisesti merkittävästi yhteydessä siihen, tuleeko lapsesta opet-

taja (Reimer & Dorf, 2014, s. 671).  

 

Omien hyvien koulukokemusten vaikutus näyttäytyy haastatteluissa yhtenä yleisimpänä 

osaselityksenä opettajaksi hakeutumiselle. Haastateltavat muistelevat pitkästi omia hyviä 

muistoja omasta kouluajasta sekä haastateltavien omista opettajista, jotka ovat tehneet 

vaikutuksen. Selityksissä nousee esille se, että opettajan työhön halutaan, sillä muistot 

omista koulukokemuksista ovat olleet todella positiivisia ja sitä samaa toivotaan myös 

omalta työltä.  

 

Opettajankoulutus (H1, H3, H6, H7, H8, H9) 

Opettajankoulutus nousee tässä tutkimuksessa yhdeksi yläluokaksi FIT-Choice -mallin 

muiden valmiiden yläluokkien joukkoon, sillä haastatteluissa opettajaksi hakeutumista 
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selitetään usein suoraan opettajankoulutukseen liittyvillä tekijöillä. Haastateltavat selittä-

vät, että yksi syy opettajaksi hakeutumiseen liittyen on opiskelijaelämä ja opiskelu. Opet-

tajankoulutus selityksenä opettajaksi hakeutumiselle voi liittyä mahdollisesti siihen, että 

Suomessa tilanne opettajankoulutuksen suosion suhteen on poikkeuksellisen hyvä muihin 

maihin verrattuna (Mikkola, 2016, s. 9). FIT-Choice -malli ei ole alun perin suomalaiseen 

kontekstiin tehty, joten on mahdollista, että muissa maissa opettajankoulutusta ei ole ko-

ettu selittäväksi tekijäksi opettajaksi hakeutumiselle. Opettajaksi hakeutumista selittää 

tässä tutkimuksessa myös opettajankoulutuksen arvostus ja se, että opettajilta vaaditaan 

maisterin tutkinto. Osa haastateltavista toteaa suoraan, ettei olisi hakeutunut opettajaksi, 

ellei opettajilta vaadittaisi maisterin tutkintoa. Myös Ahosen ja kumppaneiden (2015b, s. 

93–96) tutkimuksessa selviää, että opettajaopintoihin hakeutumiseen on vaikuttanut opet-

tajankoulutuksen status ja siitä saatava tutkintotodistus. 

 

Opettaminen varavaihtoehtona (H9) 

Analyysin tuloksena selviää, että luokanopettajuudesta luopuvat opettajaopiskelijat ovat 

pääsääntöisesti halunneet opettajiksi hakeutuessaan alalle, eikä opettaminen ole ollut 

heille varavaihtoehto. Myös FIT-Choice -mallin avulla tehdyssä suomalaisessa tutkimuk-

sessa kolmanneksi tärkeimpänä motivaatiotekijänä luokanopettajaksi hakeutumiselle on 

se, että opettajan ammatti ei ole hakijalle varavaihtoehto vaan opettajaksi oikeasti halu-

taan (Goller ym., 2019, s. 243). Vaikka opettajan ammatista ei haastatteluissa puhuta va-

ravaihtoehtona, nousee opettajaopiskelijoiden selityksissä esille vahvasti kuitenkin se, 

ettei suurin osa hakiessaan tiennyt, että luokanopettajan tutkinnolla voisi tehdä muutakin 

kuin luokanopettajan töitä. Onkin yleistä, että maisterin pätevyydellä varustetut opettajat 

päätyvät töihin esimerkiksi erilaisiin järjestöihin (Sahlberg, 2015, s. 180). 

 

Yksi haastateltavista (H9) erottuu selvästi muista, sillä hän selittää opettajan ammatin 

olleen alusta asti varavaihtoehto. Kyseinen haastateltava kertoo, että ainoana mahdolli-

suutena opettajana työskentelylle hän näkee sen, että mitään muita töitä, kuin opettajan 

töitä ei ole saatavilla. Varavaihtoehtona hän voi kokeilla opettajuutta. Kyseinen luokan-

opettajaopiskelija selittää opettajaksi hakeutumistaan sillä, että hän on halunnut päästä 

vain yliopistoon koulutuksesta välittämättä: ”Se akateemisuus, koska se oli yks iso syy 

miksi hain ylipäänsä, et halusin vaan niinku opiskelemaan yliopistoon, että mulle oli pe-

riaatteessa ihan sama et mihin” (H9).  Tämä tulos on mielenkiintoinen, sillä päästäkseen 
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opettajankoulutukseen, hakijoilta vaaditaan syvää henkilökohtaista sitoutuneisuutta kou-

lussa työskentelyyn ja opettamiseen (Sahlberg, 2011, s. 14), joka hakijoilta testataan so-

veltuvuuskokeessa. On mielenkiintoista, että tästä huolimatta opettajankoulutuksessa voi 

opiskella henkilöitä, jotka eivät ole missään vaiheessa olleet motivoituneita opettajan työ-

hön. 

 

Uskomukset opettajan työstä 

Myönteiset mielikuvat opettajan työstä (H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8) 

Myönteiset mielikuvat opettajan työstä on yksi yleisimmistä opettajaksi hakeutumista se-

littävistä tekijöistä opettajaopiskelijoiden haastatteluissa. Myönteisillä mielikuvilla tar-

koitetaan positiivisia odotuksia ja käsityksiä opettajan työstä, joita opiskelijoilla on ollut 

ennen opettajankoulutukseen pääsemistä. Tätä tulosta tukee myös Heikkisen ja kumppa-

neiden (2020, s. 28) selvitys siitä, että opettajan työhön liittyvillä mielikuvilla on ratkai-

seva asema siinä, päättääkö henkilö hakea opettajankoulutukseen.  

 

Uskomukset opettajan työn luonteesta ovat hyvin positiivissävytteisiä. Haastatteluissa 

työn rentoa luonnetta perustellaan mielikuvilla työn mukavasta luonteesta, johon kuulu-

vat muun muassa uskomukset kilteistä ja tottelevaisista oppilaista, suunnitelmien mukaan 

sujuvista oppitunneista sekä työrauhasta. Lisäksi opettajaksi hakeutumista selitetään mie-

likuvilla opettajan työn leikkisyydestä. Opettajaopiskelijat eivät nosta juurikaan esille aja-

tuksia työn haasteista. Useassa haastattelussa nousee esille, että opettajaopiskelijat ovat 

nähneet opettajan työn ”helppona ja kivana” ammattina. Jopa viisi haastateltavista mai-

nitsee opettajaksi hakeutumiseen liittyvänä motivaatiotekijänä sen, että ajattelee opettajan 

työn olevan rentoa: ”Kauhee sanoa, mutta näin sen jotenki semmosena, helppona ja ren-

tona ammattina” (H8). Tulos ei siis myötäile täysin FIT-Choice -mallin avulla tehtyä tut-

kimusta, jonka mukaan nimenomaan työn vaativuus näyttäytyy motivaatiotekijänä opet-

tajaksi hakeutumiselle (Goller ym., 2019, s. 244).  

 

Työn palkkiot (H1, H2, H3, H4, H6, H8, H9) 

Opettajan ammatin arvostus yhteiskunnassa mainitaan opettajaksi hakeutumista selittä-

vänä tekijänä. Opettajan ammatti nähdään arvokkaana ja yhteiskunnan kannalta merkit-

tävänä työnä.  Myös FIT-Choice -mallia hyödyntävässä suomalaisessa tutkimuksessa to-

detaan, että Suomessa opiskelijat kokevat opettajan ammatin olevan arvostettu, millä on 
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vaikutusta opettajan ammatin valintaan (Goller ym., 2019, s. 243–244). Kukaan haasta-

teltavista ei mainitse opettajan ammatin arvostusta kuitenkaan pääsyynä opettajaksi ha-

keutumiselle.  

 

Palkalla ei ole tämän tutkimuksen mukaan juurikaan vaikutusta opettajaksi hakeutumi-

selle, kuten todetaan myös Suomessa FIT-Choice -mallin avulla toteutetussa opettajaksi 

hakeutumiseen liittyvässä tutkimuksessa (Goller ym., 2019, s. 243–244). Haastatteluissa 

opettajaopiskelijat kertovat, etteivät hakiessaan olleet miettineet palkkaa juurikaan. Li-

säksi haastateltavat kertovat, että muut hakeutumiseen vaikuttavat motivaatiotekijät ja 

uskomukset olivat niin vahvoja, että palkalla ei koettu olevan niin suurta arvoa. Opetta-

jaopiskelijat kuvaavat ajatuksiaan opettajan palkasta ennen opettajankoulutukseen pääse-

mistä ”ihan hyvänä ja riittävänä”. Palkan riittävyyttä perustellaan haastatteluissa enim-

mäkseen opettajan työn muilla hyödyillä, kuten lomilla, työrytmillä ja mukavalla elä-

mällä. 

 

Yhteenveto opettajaksi hakeutumista selittävistä tekijöistä 

Yhteenveto teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä saaduista taustaselvityksen ensimmäisen 

(a) kysymyksen tuloksista on näkyvillä kuviossa 4.  

 

Kuvio 4. Luokanopettajaksi hakeutumista selittävät tekijät 

 

Opettajankoulutus ja myönteiset mielikuvat opettajan työstä selittävät opettajaopiskeli-

joiden luokanopettajaksi hakeutumista teoriasta nousseiden FIT-Choice -mallin kategori-

oiden lisäksi. Työn vaativuus on kyseisessä mallissa esiintyvä opettajaksi hakeutumiseen 
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vaikuttava tekijä, jota tämän tutkimuksen haastateltavat eivät nostaneet esille. Opettaja-

opiskelijat selittivät opettajaksi hakeutumistaan kuitenkin monilla eri syillä. Lähtökohtai-

sesti voidaan todeta, että opettajaopiskelijoiden (H1–H8) selitykset opettajaksi hakeutu-

miselle eivät poikkea merkittävästi aiemmin tehdystä tutkimuksesta (ks. Goller ym., 

2019). 

 

Taustaselvityksessä selvisi, että yksi haastateltavista (H9) ei ole missään vaiheessa halun-

nutkaan opettajaksi. Päädyin siihen lopputulokseen, että kyseinen opiskelija on suljettava 

pois tarkasteltaessa varsinaisia tutkimuskysymyksiä. Luokanopettajuudesta luopumisen 

taustalla on hänen kohdallaan se, että opettaminen on ollut hänelle alusta lähtien vara-

vaihtoehto. Tästä huolimatta tulos on hyvin mielenkiintoinen ja herättää ajattelemaan, 

olisiko opettajankoulutuksella syytä tarkistaa soveltuvuuskokeiden toimivuutta ja lä-

päisevyyttä. 

 

b) Erilaiset hakijaprofiilit  
 

Hakijaprofiilien muodostamisen toteutin henkilökeskeistä tutkimusotetta soveltamalla. 

Otin mallia Ahosen ja kumppaneiden tutkimuksesta, jossa he hyödyntävät henkilökes-

keistä tutkimusotetta haastattelun analyysin apuna. Idea kyseisessä tutkimusotteessa on, 

että jokaista tutkimushenkilöä tarkastellaan yksilötasolla. (Ahonen ym., 2015b, s. 92.)  

 

Tässä tutkimuksessa sovelsin henkilökeskeistä tutkimusotetta seuraavalla tavalla. Opet-

tajaksi hakeutumista selittävien tekijöiden analysoinnin jälkeen lähdin tarkastelemaan, 

mitkä opettajaksi hakeutumista selittävät tekijät olivat vaikuttaneet opettajaopiskelijoilla 

hakeutumiseen kaikista eniten. Kysyin jokaisessa haastattelussa seuraavan kysymyksen, 

jolla perustelen osittain vastaajaprofiilien muodostamista: ”Miksi hait opettajaksi ja opet-

tajankoulutukseen? Mikä oli suurin/suurimmat syyt?” Lisäksi syvensin hakijaprofiilien 

muodostamista tarkastelemalla haastattelun ensimmäisen teeman (luokanopettajaksi ha-

keutuminen) pohjalta muodostunutta aineistoa kokonaisuutena henkilökeskeisesti, jotta 

pystyin tulemaan johtopäätökseen siitä, mitkä tekijät selittivät kyseisen opettajaopiskeli-

jan kohdalla opettajaksi hakeutumista kaikista voimakkaimmin.  

 

Vaikka opettajaopiskelijat selittivät opettajaksi hakeutumistaan laajasti useilla eri teki-

jöillä, nousivat tietyt tekijät toisia vahvemmin esille eri haastatteluissa henkilökeskeistä 
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tutkimusotetta soveltaessa. Hakijaprofiilit on muodostettu yhdistämällä opettajaopiskeli-

jat, joiden pääselitykset opettajaksi hakeutumiselle ovat pääosin linjassa keskenään. Näi-

den hallitsevien opettajaksi hakeutumista selittävien tekijöiden avulla aineistosta muo-

dostui kolme hakijaprofiilia, jotka esittelen seuraavaksi.  

 

1. Hyvästä elämästä haaveilijalla on erityisen myönteinen mielikuva opettajan työstä. 

Opettajan työ nähdään rentona ja kivana työnä.  Mielikuva on, että oppilaat käyttäytyvät 

hyvin ja opettajana elämä on hyvää. Työn odotetaan olevan helppoa ja innostavaa. Omat 

koulumuistot ovat positiivisia, joten sosiaaliset vaikutteet ohjaavat opettajaksi hakeutu-

mista vahvasti: 

 

Mää kuitenkin tykkään nauttii elämästä enemmän, ku olla töissä. Nii halusin sillee, että on 

enemmän vapaa-aikaa, ku töitä. Aattelin, et päivät on lyhyitä ja täyttyen sellaisista asoista, 

joista sä jo tiedät paljon, ettei silleen oo mitää vaikeita asioita opetettavana. Ja aika niinku 

semmonen ruusunen kuva, vähänku oltais jossaki Ruotissa ja kaikki on ihanaa ja innokasta. 

(H6) 

 

Tai että just ku mää aattelin, että se ei oo mulle liian vaikee ala, että se veis mun elämää 

hyvään suuntaan. Ja ku mietti niinku omien koulumuistojen pohjalta, niinku on ollu tosi hy-

vissä kouluissa, nii mietti vaa sillee, että vitsi se on ihanaa. Ja sitte tosiaan, koska isäni on 

opettaja, nii mää mietin vaa, että vitsi se on rentoo, ja se tulee joka päivä kahdelta kotiin ja 

sitte se aina kokkailee, ja sillä on aina aikaa kaikille harrastuksille. (H7) 

 

2. Hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäjällä on erittäin voimakas halu auttaa lapsia ja nuo-

ria. Sosiaaliset hyötyarvot ohjaavat voimakkaasti henkilön valintoja. Opettajan työssä voi 

vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin. Opettajan työ on merkityksellistä ja sen avulla 

voi puuttua yhteiskunnan epäkohtiin. Myös lasten ja nuorten kanssa työskentely innostaa:  

 

No siis oli monii syitä kyllä, mutta se vaikutti tosi paljon, et mä pystyisin jotenki olee sillä 

tavalla läsnä ja vaikuttamaan nuorten elämään. Ja ehkä näkemään myös semmoset oppilaat, 

joita ei välttämättä kaikki opettajat nää, tai jotka ei tule kuulluksi siinä luokassa tai uskalla 

kysyy sitä apua. (H1) 

 

Oon vähä niinku aina aatellu, että syy miksi haluun opeksi, nii haluun tukee lasten mielenter-

veyttä ja hyvinvointia, että ehkä enempi semmosia sosiaalisia syitä. Mä haluun tukee sem-

mosta niinku, semmosta tasa-arvoa edistää. Mua ei ehkä niin paljon kiinnostanu ne sisällöt 

vaa itse se kasvattaminen ja tukeminen ja ohjaaminen. (H4) 

 

3. Monipuolisesta työstä kiinnostunut osaaja haaveilee monipuolisesta työstä, jossa saa 

toteuttaa itseään. Henkilö on kiinnostunut opettamisesta, joten sisäiset hyötyarvot vaikut-

tavat opettajaksi hakeutumisen taustalla vahvasti. Monipuolisesta työstä kiinnostunut 

osaaja uskoo olevansa hyvä opettajana ja omaavansa paljon opettajalle sopivia taitoja. 
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Käsitykset omista opetuskyvyistä ovat hyvät. Opettajana pääsee esiintymään, eikä mikään 

päivä ole samanlainen:  

Varmaa syynä, että tykkäsin olla kouluissa ja opettaa, kun oli ollu kokemuksia siitä. Ja sit mä 

niinku tykkään esiintyä ja tykkään olla ja puhua ihmisten eessä. Nii musta tuntuu, että ne oli 

niinkö minkä takii mä koin, että tää ois niinku mulle semmonen hyvä ammatti. (H2) 

Mä ehkä innoistuin hakee, koska aattelin, että se on niinku monipuolista, että pääsee tekee nii 

paljo monenlaista. Sillon tuntui, että tää vois olla semmonen, missä mää voisin olla hyvä ja 

työ on kivaa.  Ja mä jotenkin varmaan tykkäsin just opettamisesta ja aattelin, että tää on tosi 

kiinnostavaa. (H3) 

Mietin, että no, missä ammatissa mä voisin just yhdistellä mun mielenkiinnon kohteita, mu-

siikkii, kuvista ja draamaa, nii aattelin, että opettajan ammatissa niitä kaikkia vois toteuttaa. 

Ei ollu semmonen, että oisin koko elämäni tienny, että haluun opeksi. Mut sit aattelin, että 

opettaminenhan on ihan kivaa. (H5) 

No mää haen vaikka opettajaksi, että se jotenki kuulostaa semmoselta, että no tätä mää ainaki 

osaan ja voin tehä. Aattelin et hei toi koulumaailmahan vois olla ihan kiva, kun oli hyviä 

kokemuksia opettamisesta ja siinä pääsee tekee kaikenlaista. (H8) 

 

 

Yhteenveto erilaisista hakijaprofiileista 

Huolimatta siitä, että opettajaopiskelijat selittivät opettajaksi hakeutumista laajasti erilai-

silla syillä, oli jokaisessa haastattelussa selkeästi yksi tai kaksi hallitsevaa opettajaksi ha-

keutumista selittävää tekijää. Näiden pohjalta muodostuneet kolme hakijaprofiilia ovat 

näkyvillä kuviossa 5. Hakijaprofiileja tarkasteltaessa on tärkeä tiedostaa, että ne eivät 

kerro välttämättä koko totuutta haastateltavasta. Tässä tutkimuksessa suuntaa antavat ha-

kijaprofiilit kuitenkin mahdollistavat aineiston kannalta monipuolisemman analyysin to-

teuttamisen. Työn palkkiot, opettajankoulutus eivätkä henkilökohtaiset hyötyarvot olleet 

kenelläkään haastateltavalla suurimpana tekijänä opettajaksi hakeutumiselle.  

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Erilaiset hakijaprofiilit 
 
 
 

 

 

1. HYVÄSTÄ ELÄ-

MÄSTÄ HAAVEILIJA 

(myönteiset mielikuvat 

opettajan työstä, 

 sosiaaliset vaikutteet) 

2. HYVINVOINNIN JA 

TASA-ARVON 

 EDISTÄJÄ 

(sosiaaliset hyötyarvot) 

3. MONIPUOLISESTA 

TYÖSTÄ  

KIINNOSTUNUT OSAAJA 

(sisäiset hyötyarvot, käsityk-

set omista opetuskyvyistä) 
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6    Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 
 

Seuraavaksi esittelen tutkimustuloksiani tutkimuskysymys kerrallaan. Teoriaohjaavan si-

sällönanalyysin avulla muodostuneet tutkimustulokset olen jaotellut yläotsikoiden alle 

omiksi alaotsikoikseen. Tulosten tulkinnan apuna hyödynnän taustaselvityksen tuloksia. 

Tulosluvut sisältävät sanatarkasti litteroituja aineistositaatteja. Olen aineiston tarkastelua 

helpottaakseni poistanut sitaateista epäolennaisia asioita merkitsemällä lainauksiin kaksi 

viivaa ”[– –]”.  

 

6.1   Tekijät luokanopettajuudesta luopumisen taustalla 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen analyysia ja tulkintaa tehdessäni peilasin luokanopet-

tajaksi hakeutumista selittäviä tekijöitä luokanopettajuudesta luopumisen taustalla oleviin 

tekijöihin. Muodostin jokaisesta opettajaopiskelijasta ensimmäisen taustaselvityskysy-

myksen ja ensimmäisen tutkimuskysymyksen tulosten pohjalta ”kartan”, jotta pystyin 

ymmärtämään ja raportoimaan mahdollisia syy-seuraussuhteita opettajaksi hakeutumisen 

ja siitä luopumisen väliltä.  Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä muodostuneet alaluokat 

olen kursivoinut tekstiin. 

 
6.1.1   Moninaiset syyt  
 

Kaikkien opettajaopiskelijoiden luokanopettajuudesta luopumisen taustalla näyttää vai-

kuttavan useita eri syitä. Eri syyt painottuvat opiskelijoilla hieman eri tavoin, mutta jo-

kaisen opiskelijan haastattelusta löytyy laajasti pohdintaa monista luopumiseen vaikutta-

vista tekijöistä: 

Että monet tommoset asiat, että vaikee sanoo semmosii yksittäisiä asioita, että se on ehkä 

semmonen yhdistelmä. (H3) 

 

No monta asiaa, esimerkiksi niinku tää työ, koulutus ja media, ne on muuttanu mun käsitystä 

siitä, mitä se opettajuus todellisuudessa on. Ja sitten niinku, mitä enemmän on tietäny, nii sitä 

enemmän on aatellu, että se on niin haastavaa. Ja kyllä niinku myös sanoisin, että mää ite oon 

muuttunut. Tai että voisko mun luonne ja kyvyt sopia paremmin johonki muun tyyliseen työ-

hön. Että se on niinku vaikee sanoo, mutta siis monta tekijäähän mulla on. (H7) 

 

Räsäsen ja kumppaneiden (2020, s. 458) tutkimuksessa opettajuudesta luopumiselle oli 

tyypillisimmin yksi syy, mutta noin 15 prosenttia tutkimukseen osallistuneista kertoi 

opettajuudesta luopumisen olevan usean syyn summa. Kyseisen tutkimuksen kuten tä-
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mänkin tutkimuksen mukaan moninaiset syyt opettajuudesta luopumista selittävänä teki-

jänä liittyvät pettymyksiin koululaitoksen muutoksissa, vuorovaikutuksen haasteisiin, 

työn kuormittavuuteen sekä sitoutuneisuuden puutteeseen. Luokanopettajuudesta luopu-

miseen vaikuttavat tässä tutkimuksessa lisäksi erilaiset negatiiviset kokemukset sekä ide-

aalien mureneminen. Onkin tavallista, että opettajuudesta luopumisen päätös voi sisältää 

useita eri syitä ja olla pitkänkin harkinnan tulos (ks. Heikonen ym., 2017).   

 

Lukuisten eri opettajuudesta luopumisen syiden lisäksi opettajaopiskelijat pohtivat opet-

tajan ammattia todella kriittiseltä kannalta. Voi olla, että päätös opettajuudesta luopumi-

sesta lisää kriittisyyttä entisestään, jolloin opettajan työhön liitetyt haasteet ruokkivat toi-

siaan. Myös Almiala (2008, s. 119) on tutkinut, että monilla opettajan ammatin jättävillä 

on usein laajamittainen kriittisyys omaa työtään kohtaan. 

 

Opettajaopiskelijoilla oli haastattelussa mahdollisuus kertoa todella vapaasti opettajuu-

desta luopumiseen liittyvistä tekijöistä. Se voi osaltaan vaikuttaa siihen, että opiskelijoi-

den pohdinnassa nousee esille useampia selityksiä opettajuudesta luopumiselle. Moninai-

set syyt luokanopettajuudesta luopumisen taustalla koostuvat yhdestä tai useammasta 

seuraavien kategorioiden tekijöistä, joita tarkastelen seuraavaksi. 

 
 

6.1.2   Pettymys koululaitoksen muutoksiin 
 

Suuri osa luokanopettajuudesta luopumisen taustalla olevista tekijöistä liittyy pettymyk-

seen koululaitoksen muutoksissa ja toiminnassa. Käsite koululaitos juontuu Räsäsen ja 

kumppaneiden (2020) tutkimuksesta ja siihen sisältyvät muun muassa liian isot luokka-

koot, resurssien puute, työn vaatimukset, inkluusio, liian pieni palkka sekä ammatin vä-

hentynyt arvostus opettajuudesta luopumisen selityksenä. Edellä mainittujen lisäksi tä-

män tutkimuksen haastatteluissa koululaitoksen muutoksina mainitaan muun muassa 

avoimet oppimisympäristöt. 

Jokainen opettajaopiskelijoista mainitsee liian isot luokkakoot yhtenä syynä opettajuu-

desta luopumiselle. Opiskelijat kuvaavat, kuinka luokat ovat liian isoja hallittavaksi, li-

säävät työn raskautta sekä aiheuttavat pelon tunteita siitä, miten ison luokan kanssa voi 

pärjätä: 
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Ei kukaan halua ja jaksa työskennellä tommosissa ympäristöissä, mitä koko ajan ajetaan, että 

on vaan isompia luokkia, enemmän erityisoppilaita, ei oo kunnon luokkatiloja vaan isoja yh-

teisiä tiloja. (H8) 

 

Suurista oppilasmääristä puhuessaan opettajaopiskelijat liittävät inkluusion vahvasti ai-

heeseen. Inkluusiosta puhutaan haastatteluissa ahdistavana, pelottavana ja raskaana 

asiana, joka saa haastateltavat kokemaan muun muassa riittämättömyyden tunteita. Opis-

kelijat myös kokevat, ettei opettajankoulutus ole antanut riittäviä taitoja erityisoppilaiden 

kanssa toimimiseen. Jokaisen opettajaopiskelijan haastattelussa opettajuudesta luopu-

mista selitetään inkluusiolla ja sen haasteilla: 

Ja niinku et tosi niinku raskasta tuntuu olevan, just ku on isot luokkakoot ja on niinku sitä 

inkluusiota niin paljon, nii sit niinku opettajat ei niinku koe, että on just valmiuksia niinku 

opettaa ja sit just väsyy ja tälleen. Nii must jotenki tuntuu, että nykykoulumaailma on niinku 

raskaampaa, ku ei oo resurssejakaan mihinkään. (H2) 

 

No kyllä mä niinku näkisin sen sillee suoraan sanottuna luokanopettajan näkökulmasta, että 

ois helpompi, jos ois erikseen erityisluokka ja ihan tavallinen luokka. Ihan vaan sen takia, että 

musta tuntuu, että meillä ei oo mitään keinoja, tai ei oo mitää erkkaa, että pärjättäs kaikkien 

eri niinkö ongelmien kanssa. Ja sitten kans just on semmonen olo, että niin just ei vaan tiiä 

miten toimia kaikissa eri tilanteissa, vaikka nyt noita hopseja ja noita tehä. (H7) 

 

Opiskelijat selittivät taustaselvityksessä omien koulukokemusten eli sosiaalisten vaikut-

teiden vaikuttaneen opettajaksi hakeutumiseen vahvasti. Opettajan työltä odotettiin sitä, 

mitä se oli ollut omassa lapsuudessa. Näyttää siltä, että opettajaopiskelijat ovat kohdan-

neet isot luokkakoot, uudet oppimisympäristöt ja inkluusion vasta opettajankoulutukseen 

päästyään, sillä kukaan ei maininnut asioista sanallakaan taustaselvityksessä. Kun opet-

tajan työ ei olekaan samanlaista kuin omissa lapsuuden kokemuksissa, voi tämä mahdol-

lisesti lisätä opettajuudesta luopumisen aikomuksia. 

 

Opiskelijat painottavat, etteivät koe erityisen tuen tarpeen oppilaita itsessään ongelmana. 

Ongelmana on, etteivät koulujen resurssit kohtaa tarpeiden kanssa. Opiskelijat kuvaavat, 

etteivät usko omien taitojensa ja ajan riittävän, jos resursseja, kuten avustajia ja tukea ei 

ole tarpeeksi. Kun opettaja ei pysty toimimaan haluamallaan tavalla, voi seurauksena olla 

koettu riittämättömyyden tunne. Opiskelijat selittävätkin merkittävänä syynä opettajuu-

desta luopumiselle riittämättömyyden tunteen koululaitoksessa tapahtuneiden muutosten 

vuoksi. Riittämättömyyden tunne liitetään haastatteluissa vahvasti siihen, ettei opettajilla 

ole resursseja auttaa oppilaita: 

Ja varmaa resurssit, että jokainen sais tuen, mitä tarvitsee. Ja just jotenki ehkä tommoset asiat, 

jotka vähentäis sitä omaa riittämättömyyden tunnetta, että jos ois vähemmän oppilaita, että 
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pystyis keskittyy niihin ja niitten juttuihin. Että jos sulla on erityisen tuen oppilas, nii sitte 

sais sen avustajan. Tai jos on oppilas, joka tarvii psykologin palveluita, nii se sais niitä. Että 

jotenki ehkä niinku semmosii tavallaan asioita, joiden pitäis toteutuu, mutta jotka ei toteudu. 

(H3) 

 

Myös Opetus- ja kulttuuriministeriön raportin mukaan jopa 92 prosenttia opettajaopiske-

lijoista kokee, että resurssien puute vaikeuttaa opettajien työtä (Heikkinen ym., 2020, s. 

37–38). Opiskelijat, jotka ovat selittäneet opettajaksi hakeutumistaan vahvasti sosiaali-

silla hyötyarvoilla, voivat kokea, etteivät resurssien puutteen takia kykene toimimaan las-

ten ja nuorten edun mukaisesti. Opettajaopiskelijat ovat huolissaan oppilaiden oppimi-

sesta, hyvinvoinnista, sekä siitä, riittääkö opettajan aika huomaamaan kaikki avun tarvit-

sijat. Kuten Stenberg ja kumppanit (2014, s. 214–215) toteavat, voi vahva kutsumus vä-

littävänä kasvattajana tulla haastetuksi, kun opettaja hahmottaa koulumaailman haasteel-

lisuuden: 

[– –] siihenki liittyy se henkinen resurssi, että mä tiiän, että mua harmittais se, että mää en 

pystyis antaa niinku jokaselle oppilaalle sitä, mitä se ansaitsee. (H2)  

 

Et pääsenkö mä toteuttaan niitä mun omia tavoitteita ja ajatuksia siitä, että miten mä voisin 

just vaikka auttaa lapsia siinä työssä, että just jos se on aika kuluttavaa ja mulla ei oo aikaa 

henkilökohtasesti lapsen kanssa tarttua niihin. Nii ehkä se ajatus siitä kyseenalaistaa sitä opet-

tajana toimimista. (H1) 

 

Lisäksi muutamassa haastattelussa opettajuudesta luopumista selitetään kyllästymisellä 

koulujen eriarvoisuuteen:  

Kuitenkin resurssit on rajalliset, ku puhutaan suomen koulujärjestelmästä. Niin totta kai, no 

vaikka silleen nykyinen hallitus on panostanu koulutukseen, nii silti koulukohtasesti erot voi 

olla tosi suuria Helsingin sisällä. Myös sen oppilasaineksen takia ja ne haasteet saattaa jotenki 

keskittyä tietyille alueille, mikä on myös tosi pelottavaa, sillee ihan nuorten opettajien työ-

uupumuksen kannalta. (H1) 

 

Opiskelijat pohtivat, kuinka koulukohtaiset erot voivat vaihdella alueellisesti todella pal-

jon esimerkiksi Helsingin sisällä, mikä vaikuttaa entisestään työn haasteisiin, mutta myös 

oppilaiden eriarvoistamiseen. Tällaiset pelot ja pettymykset voivat johtaa opettajuudesta 

luopumisen aikomuksiin. Onkin tutkittu, että luokanopettajan työtodellisuus ja esimer-

kiksi koettu ammatillinen toimijuus voivat vaihdella merkittävästi eri koulujen välillä 

(Eteläpelto ym., 2015, s. 671).  

 

Opiskelijat kokevat koululaitoksessa tapahtuneiden muutosten lisäävän työn vaativuutta 

ja vähentävän työn mielekkyyttä. FIT-Choice -mallin (Goller, ym., 2019) mukaan opet-
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tajan työn vaatimukset ovat yksi opettajaksi hakeutumista selittävä tekijä, mutta tässä tut-

kimuksessa työn vaatimukset ja vaativuus näyttäytyvät opettajuudesta pois työntävinä te-

kijöinä. Työn vaatimusten koetaan olevan epärealistisia, kuten seuraavassa lainauksessa 

todetaan: 

[– –] yli-ihminen pitäis olla, että niinku yli-inhimilliset odotukset, että kaikki niinku ihmiset 

ja aikuiset ja vanhemmat ja muutki opettajat odottaa, että sieltä tulee jotain mindblowing ope-

tuskokonaisuuksia, ja ei sais olla kirjoja käytössä eikä luokkahuoneita ja niin paljon vaan 

kaikkea. (H6) 

Kaikki opettajaopiskelijat selittävät luokanopettajuudesta luopumista liian pienellä pal-

kalla. Palkan vaikutusta selitetään sillä, että sen koetaan olevan liian pieni suhteessa työn 

haastavuuteen ja vastuuseen. Sen ei koeta vastaavan koulutusta ja työmäärä sekä työn 

vaatimukset koetaan isoksi suhteessa palkkaan: 

Palkka on vaikuttanu. No ehkä just tavallaan se on, niinku siinä on kumminki aika paljon 

vastuuta ja tuntuu, että vastuu lisääntyy jatkuvasti just vaikka inkluusion myötä. Ja sit niinku 

esimerkiksi, et on tosi paljon semmosta myöskin läpinäkyvää työtä tai piilotyötä, että jos ha-

luais oikeesti suunnitella työtä ja tehdä hyvin, nii sit se aika, miten se näyttäytyy ulospäin nii 

ei oo se mitä oikeesti käyttää siihen niitä tunteja. (H5) 

 

Lisäksi haastateltavat kokevat palkan liian pienenä suhteessa siihen, että luokanopetta-

jaksi valmistunut suorittaa maisterintutkinnon:  

[– –] ehkä ku haki tonne nii aattelin, että tässähän on hyvä palkka, mutta hahah ehkä ei ook-

kaa. Tai ehkä on just huomannu, että ei se palkka kyllä vastaa sitä työtä yhtään tai niitä työ-

tunteja, tai sitä tietomäärää ja et opiskellaan maisteriksi viisi vuotta. Kamala sanoa näin mutta 

kyl se vaikuttaa. (H4) 

 

Tai että on mun mielestä niinku järkyttävää, että opiskelee ittensä maisteriksi ja sitte saa sem-

mosta palkkaa, mitä mä voin tienata nyt tyylii semmosista töistä, missä mulla ei oo tyylii 

mitää koulutusta. Että se ei niinku vastaa millää tavalla sitä ammattitasoa se palkka. (H8) 

 

Mielenkiintoista on se, että suurimmalle osalle haastateltavista palkalla ei ollut mitään 

vaikutusta taustaselvityksessä opettajaksi hakeutumisen suhteen työn palkkioista puhut-

taessa. Opettajankoulutuksen aikana mieli on kuitenkin muuttunut, kun opiskelijat ovat 

ymmärtäneet työn olevan vaativampaa ja aikaa vievempää kuin he olivat kuvitelleet. 

Heikkisen ja kumppaneiden (2020, s. 31) tutkimuksessa selviääkin, että jopa 56–66 pro-

senttia opettajaopiskelijoista pitää opettajan palkkaa huonona. Vaikka palkka ei ole vai-

kuttanut haastateltavilla opettajaksi hakeutumiseen, on sillä vaikutusta opettajuudesta 

luopumiseen. Yksi opettajaopiskelijoista pohtii työn vaativuuden lisäksi toista syytä, 

jonka vuoksi suhtautuminen palkkaan on muuttunut: 
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Ylipäänsä musta tuntuu, että raha on tullu enemmän pinnalle, ja mäki oon vaikka alottanu 

sijoittamisen ja tullu tietosemmaksi omasta rahankäytöstä. Varmaa myös sitä, että on kasvanu 

aikusemmaksi. Mutta uskon, että se on myös sitä yhteiskunnallista muutosta, että mikä on 

pinnalla nii vaikuttaa. Että nuoretkin just miettii säästämistä. (H5) 

 

Yhteiskunnallisilla muutoksilla ja mielikuvilla opettajan työstä voi siis olla vaikutusta 

opettajaksi hakeutumisen aikaisiin motivaatiotekijöihin, kuten tässä tapauksessa työn 

palkkioon suhtautumiseen. Kaksi opiskelijoista (H2, H8) pohtiikin sitä, että on tajunnut 

vasta opiskelujen aikana, kuinka kallista eläminen ja Helsingissä asuminen ovat. Koska 

opiskelijat ovat olleet melko nuoria opettajaksi hakeutuessaan, on luonnollista, että oma 

ajattelu ja haaveet ovat muuttuneet opettajankoulutuksen aikana. Opiskelijat uskovat, 

ettei opettajan palkka riitä siihen elintasoon, josta he haaveilevat. Opettajaopiskelijat liit-

tävät liian pieneksi koetun palkan opettajuudesta luopumisen syynä myös opettajan am-

matin arvostuksen puutteeseen: 

Ei missään muussa akateemisessa ammatissa oo näin pientä palkkaa, joka alkaa kakkosella. 

Niin musta se on vaan niinku epäreilua. En minä ees tarvitsisi sitä rahaa, mutta musta se on 

niinku epäreilua. Et siihen sais tulla kyl niinku tasa-arvoisempi muutos ja realistisempi muu-

tos, mikä vois sitte myöski motivoida, että tulis semmonen olo, että meitä arvostetaan, koska 

tää on tärkeetä duunia, ja tähä ei niinku, vaan pelkällä kutsumuksella pystytä tai vastaavaa. 

(H6) 

 

Edellisessä lainauksessa opiskelija toteaa, että opettajan palkan tulisi periaatteen vuoksi 

olla isompi. Suurempi palkka ja sitä kautta tuleva opettajan ammatin arvostus voisivat 

lisätä opettajien työskentelymotivaatiota. Luukkainen on todennut vuonna 2004 (s. 209), 

että opettajan ammatin arvostaminen näyttäytyy muun muassa työolosuhteina sekä palk-

kauksena. Luokanopettajuudesta luopuvat opettajaopiskelijat näyttävät kokevan, etteivät 

edellä mainitut asiat toteudu laisinkaan. Opiskelijat kokevat lisäksi, että opettajan ammat-

tia pidetään itsestäänselvyytenä. Opiskelijat kuvaavat, että opettajaksi hakiessaan he oli-

vat olleet todella ylpeitä opettajan ammatista, mutta nyt he kokevat joutuvansa selittele-

mään ja puolustelemaan opettajan työtä: 

 [– –] joo jotenki arvostetaan, mutta se on muuttunu vähän semmoseksi itsestäänselvyydeksi. 

Että joo tottakai opettajat tekee hyvää duunia, että ei niille tarvi sen enempää jalustaa antaa. 

Et vähä niinku semmosiksi sylkykupeiksi muuttunu, että me tehään niinku kaikkemme tuolla, 

mutta sitte meidän päälle voi sylkeä mitä tahansa. (H6) 

 

No ehkä se niinku lähti siitä tavallaan, ku tajus, että jotenki häpeilee sitä omaa. Tai että just 

joku vaikka kysyy, että mitä opiskelet nii oli vähä sillee, että viittinkö sanoo. Ja ku tajus, että 

vastaa sillee niihin kysymyksiin, nii kai se jotenki sisäisty, että ei tää ehkä ookkaan hyvä ala. 

(H5) 
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Aikaisemman tutkimuksen (ks. Sahlberg, 2012, s. 16; Goller ym., 2019, s. 234–244) ku-

ten myös taustaselvityksen mukaan opettajaopiskelijat kokivat opettajan ammatin arvos-

tuksen työn palkkiona vaikuttaneen opettajaksi hakeutumiseen.  Opettajaopiskelijat ko-

kevat opettajan ammatin arvostuksen kuitenkin vähentyneen vuosien varrella. Näyttää 

siltä, että monet koululaitoksen negatiiviseksi koetut muutokset ja alhainen palkka vähen-

tävät opettajan työn arvostusta haastateltavien ajatuksissa. Tämä taas johtaa edelleen 

opettajuudesta luopumisen aikeisiin. Nämä tutkimustulokset ovat linjassa myös Räsäsen 

ja kumppaneiden (2020, s. 847) tutkimuksen kanssa, jossa opettajan ammatin heikko ar-

vostus selittää opettajuudesta luopumisen aikomuksia. Myös TALIS 2018 -tutkimuksen 

mukaan Suomessa opettajista jopa 42 prosenttia kokee, ettei opettajan ammattia arvosteta.  

 

Opettajan ammatin arvostuksen vähenemiseen vaikuttaa tässä tutkimuksessa myös muun 

muassa negatiivinen mediakeskustelu. Siitä kerron lisää myöhemmin, kun kerron nega-

tiivisista kokemuksista luokanopettajuudesta luopumisen taustalla. Yksi tutkimustulos 

näyttääkin olevan, että opettajuudesta luopumisen taustalla vaikuttavia tekijöitä on lähes 

mahdoton erottaa toisistaan, sillä syyt linkittyvät toisiinsa niin vahvasti. 

 
6.1.3   Haasteet vuorovaikutuksessa 
 

Yksi suurimmista tekijöistä, jolla opettajaopiskelijat selittävät luokanopettajuudesta luo-

pumista, ovat vuorovaikutukseen ja luokan hallintaan liittyvät haasteet. Myös Räsänen ja 

kumppanit (2020, s. 847) toteavat, että opettajien kokemat sosiaaliset haasteet ovat mer-

kittävänä syynä opettajuudesta luopumisen aikomuksille. Luokanopettajuudesta luopu-

miseen tässä tutkimuksessa vaikuttavat pelot haastavista oppilaista, jatkuvasta huonosta 

käytöksestä sekä työrauhan puutteesta. Opettajaopiskelijat kokevat, etteivät he kykene 

toimimaan luokassa tai toteuttamaan itseään, jos oppilaat eivät käyttäydy niin kuin opis-

kelijat toivoisivat: 

Tai must tuntuu, että mä pelkään semmosia, jotka häiritsee sit niinku työrauhaa ja jotenki, 

niinku, semmosia huonokäytöksisii oppilaita, ku jotenki tuntuu et pelkään, et mää en vaa 

niinku pysty olemaan niiden kans. [– –] Ja mää en pysty toteuttaa itteeni siellä, vaikka ala-

asteella tarpeeks, sillee mite mä ite haluaisin. Niinku mä just vaa koen, että mun täytyy vaa 

käyttää nii paljon energiaa ja resursseja siihen, että joku ihminen ees kuuntelee mua, nii se ei 

ehkä oo se, mitä mä haluan tai jaksaisin. (H2) 

 

[– –] nii mul on niin paljon jotenki semmosia kysymysmerkkejä vaan päässä niinku tästä, että 

miten me voidaan mennä vetään sitä työtä mihin meillä on koulutus, ku me ei saada niinku 

niistä oppilaista mitään vastakaikua. (H7) 
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Opettajaopiskelijoiden ajatuksissa opettajan työ näyttäytyy lähes poikkeuksetta sekasor-

tona. Näyttää siltä, että opettajaopiskelijoiden mielikuvat opettajan työstä liittyvät vah-

vasti siihen, että opettajan työssä työrauhan saavuttaminen on vaikeaa. Opettajaopiskeli-

jat liittävät oppilaisiin liittyvät luokanhallinnan haasteet myös kokemukseen siitä, ettei-

vät oppilaat kunnioita opettajia: 

No nään ton työn tosi niinku ristiriitasena. On kauheen rauhatonta, oppilaat ei kunnioita opet-

tajaa nykyään, on vaa kauhee melu. Niinku tosi raskasta. (H8) 

 

Opiskelijat kokevat, että oppilaiden kunnioitus opettajia kohtaan on vähentynyt. He poh-

tivat, että omana kouluaikanaan opettajien kohtelu oli erilaista. Taustaselvityksen mukaan 

sosiaaliset vaikutteet eli opiskelijoiden omat hyvät koulumuistot vaikuttivat opettajaksi 

hakeutumiseen. Opiskelijat kertoivat odottavansa innolla mukavia oppitunteja ja innok-

kaita lapsia. Näyttää siltä, että kun omat koulumuistot eivät kohtaakaan koetun todelli-

suuden kanssa, voi se johtaa opettajuudesta luopumiseen. Myös Aspfors on tutkinut, että 

opettajaopiskelijat odottavat opettajan työltä läheisiä ja harmonisia oppilassuhteita. Jos 

toiveet eivät kuitenkaan kohtaa, voi tuloksena olla etäiset ja sirpaleiset vuorovaikutussuh-

teet oppilaiden kanssa, jotka lisäävät työn haastetta. (Aspfors, 2012, s. 79–80.) Positiivis-

ten opettaja-oppilassuhteiden onkin tutkittu olevan yhteydessä opettajan kokemiin posi-

tiivisiin tunteisiin. Tällöin opettajat pysyvät paremmin motivoituneina työhönsä, nautti-

vat työpaikastaan enemmän ja ovat sitoutuneita työhönsä. (Jo, 2014, s. 126–127.) 

 

Opettajaopiskelijoilla näyttää olevan enemmän negatiivisia kokemuksia luokan hallin-

nasta kuin positiivisia. Esimerkiksi pelko opettajaa kiusaavista oppilaista lisää opettajuu-

desta luopumisen aikomuksia:  

Ja silleen, jotenki tuntuu, et lapset saa kiusata, ja se on ihan fine, että opettajat kohtaa tosi 

paljon kiusaamista. Niinku työssään, yli yksi kolmasosa kokee olevansa kiusattu. Niin kyllä 

mun mielestä sillon on menny jotenki väärin. Että vaikka ei tietenkään saa mitään kurituskei-

noja käyttää ei todellakkaan pitäs mun mielestä. Mut jotenkin niinku tää, et se tulis myös 

niinku kotiväeltä niille lapsille, että hei, ei niitä voi niinku miten vaa sillee kohdella, koska ei 

kohta kukaan enää jaksa olla koulussa. (H6) 

 

Tätä pelkoa tukee myös Opetusalan vuoden 2019 työolobarometrin tulos, jonka mukaan 

peruskoulun opettajat kokevat eniten kiusaamista ja huonoa kohtelua oppilailta ja van-

hemmilta esimerkiksi verrattuna varhaiskasvatuksen tai lukion opettajiin (Golnick & Il-

ves, 2020, s. 13). Taustaselvityksen mukaan opiskelijat uskoivat omaavansa hyvät kyvyt 
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opettajan työhön, sopivansa työhön ja pärjäävän lasten kanssa. Näyttää siltä, että jos opet-

tajaopiskelija kokee olevansa kykenemätön hallitsemaan luokkaa ja toimimaan oppilai-

den kanssa haluamallaan tavalla, voivat käsitykset omasta opettajuudesta olla haastettuna. 

Myös Sahlberg ja muut (2015, s. 132) ovat selvittäneet, että ammatillinen asiantuntijuus 

vahvistuu opettajilla vain, jos heillä on vaikutusta siihen, miten luokassa käyttäydytään.   

 

Oppilaisiin liitetyn haastavan vuorovaikutuksen lisäksi haastavat vanhemmat ovat yhtenä 

tekijänä opettajuudesta luopumisen taustalla: 

 [– –] tuntuu, että kaikilla on oikeus arvostella opettajan ammattia ja puuttua, että mikä on 

oikeenlaista opettamista. Ja varsinki se, ku ops on kaikille julkinen, nii kuka tahansa voi lukea 

sieltä, että tätä pitäis olla tän verran ja tätä osata. Ku vertaa vaikka lääkärin ammattiin nii 

emmäkää siellä suoraa kerro, mitä niiden pitää tehdä, mutta opettajilla on jotenki paljon suo-

rempaa se, että miten siihen uskalletaan puuttua. (H4) 

 

[– –] mutta sitten kuitenkin meidän päälle voi sylkeä mitä tahansa, vanhempien toimesta, että 

sieltä tulee monenmoista kommenttia kuulemma. Ja palautetta vaikka niillä ei oo välttämättä 

mitään kasvatuksellista niinku tietoa tai opintoja sen enempää, ku niinku keittiöpsykologiaa. 

(H6) 

 

Haastatteluissa vaativia vanhempia kuvataan pelottavina ja paineita aiheuttavina. Opetta-

jaopiskelijat kertovat pelkäävänsä vanhempien suuria odotuksia, inhottavaa palautetta ja 

mokaamista. Lisäksi haastateltavat kuvaavat turhautumista siitä, että monet vanhemmista 

kuvittelevat oikeudekseen arvostella opettajien työtä ja kertoa, miten omaa lasta kuuluisi 

opettaa. Kaikki nämä asiat lisäävät opiskelijoilla epäilyjä opettajan ammattia kohtaan. 

Räsäsen ja kumppaneiden (2020, s. 847–848) mukaan vanhempien kanssa koetut haasteet 

voivat olla syynä opettajuudesta luopumisen aikomuksille, sillä vanhemmat voivat välillä 

olla vaativia ja kyseenalaistaa opettajia. Myös Aspforsin mukaan opettajat voivat kokea 

suhteet vanhempien kanssa haastaviksi ja vaikeiksi, ja jopa hyökkääviksi tai loukkaaviksi 

(Aspfors, 2012, s. 79–80). Samanlaiset pelot nousevat esille myös tässä tutkimuksessa. 

 

Opettajaopiskelijoiden vastauksissa käy ilmi, että niin koulumaailman, oppilaiden kuin 

vanhempienkin ajatellaan olevan nykyään hyvin erilaisia kuin ennen. Vanhemmilta kai-

vattaisiin myös enemmän kiitosta työstä. Ajatukset haastavista vanhemmista näyttävätkin 

sekoittuvan paljon työn arvostuksen puutteen kanssa: 

Ja vanhemmat on hirveen vaativia nykyään. Ja varmaa aikasemminki ollu, mutta ehkä koros-

tuu sillee nykyää varsinkin nii ehkä seki on semmonen nii ei ehkä jaksa sitä semmosta taiste-

lua päivästä toiseen.  Oispa silleen, et teet parhaas ja joku on sillee, kiitos teet mahtavaa työtä, 

mutta aina on vaa jotain, mistä pitää taistella. (H8) 
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Ja jotenki se niinkö just se niinkö, jotenki arvostus, et se menis myös sit vaikka myös kotivä-

elle, että ei tarvis pelätä niitä vanhempia. Ettei sillee ”hei mitä sä teet” vaa että ne ois sil-

lee ”ihanaa ku sä pidät meidän lapsesta kuus tuntia päivässä huolta, että mä en ite vaikka 

jaksais”. Että ois sellasta arvostusta. (H6) 

 

Opettajaopiskelijat kertoivat yhdeksi opettajaksi hakeutumista selittäväksi tekijäksi opet-

tajan ammatin arvostuksen ja työn autonomian. Jos vanhemmat puuttuvat jatkuvasti opet-

tajien työhön arvostelemalla, voi se vähentää koettua ammatin arvostusta entisestään. 

Pelko opettajan työhön puuttumisesta voi myös osaltaan liittyä pelkoon autonomian me-

netyksestä. Esimerkiksi Sahlberg ja kumppanit (2015, s. 106) toteavat opettajan autono-

mian menettämisen ja työn laadun arvostelemisen yhtenä syynä opettajan ammatista luo-

pumiselle. 

 

Opettajaopiskelijoilla on taustaselvityksen mukaan ollut opettajaksi hakeutuessaan hyvin 

myönteinen mielikuva opettajan työstä. Mielikuvaan ovat kuuluneet hyvin käyttäytyvät 

oppilaat, mukavat vanhemmat, työn helppous ja positiivinen ilmapiiri. Jos pelot kiusaa-

misesta, vuorovaikutuksen haasteista ja vaativista vanhemmista eivät kohtaa odotusten 

kanssa, voi opiskelijalle herätä ajatuksia opettajuudesta luopumisesta. Lisäksi on huomi-

onarvoista, että opettajuudesta luopumista selittävät tekijät menevät jälleen päällekkäin. 

Vuorovaikutukseen liittyvät haasteet ovat vahvasti yhteydessä koululaitoksen haasteisiin 

eli muun muassa suuriin luokkakokoihin, inkluusioon ja työn arvostukseen. 

 

6.1.4   Työn kuormittavuus 
 

Luokanopettajuudesta luopuvat opettajaopiskelijat selittävät opettajuudesta luopumista 

työn kuormittavuudella erittäin voimakkaasti.  Kuten Räsäsen ja kumppaneiden (2020, s. 

848) tutkimuksessa, niin myös tässä tutkimuksessa työn kuormittavuus ja raskaaksi ko-

ettu työmäärä määritellään sellaisena opettajan työn ominaisuutena, josta opettajalla ai-

heutuu fyysisiä ja/tai henkisiä oireita.  

Työtehtävien konkreettinen lisääntyminen liittyy vahvasti työn koettuun kuormitukseen. 

Myös Opetusalan vuoden 2019 työolobarometrissä todetaan, että 53 prosenttia opettajista 

kokee opettajien työmäärän olevan liian suuri (Golnick & Ilves, 2020, s. 8). Työmäärän 

lisääntymistä opettajaopiskelijat selittävät niin lisääntyneillä paperitöillä kuin suunnitte-
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lullakin. Opiskelijat kokevat, että opettajan työmäärä on todella pirstaleinen. Jälleen opet-

tajuudesta luopumista selittävät tekijät sekoittuvat, sillä kasvanutta työmäärää perustel-

laan myös koululaitoksen muutoksiin liittyen: 

[– –] ihan vaan niinku periaatteesta mua ärsyttää se, että sysätään vaan lisää juttuja opettajille, 

koska että ne on ammatissa kutsumuksen ja intohimon takia. Että niille voi antaa vaikka 

kuinka paljon lisää hommia ja digitalisaatiota ja kikyä ja kakutunteja. (H6)  

 

Saattaa olla oppilaita, joilla on erityisen tuen päätös ja pitäs siinä pystyä sitä samaan aikaan 

tukee ja niitä muita. Sit saattaa olla joku, joka tarttis tukee, nii sitä selvittää ja just vanhempien 

kaa saa olla yhteydessä ja tehä koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Mut samalla olla tutkiva 

opettaja, joka jatkuvasti kehittää itteään ja löytää kaikkea uutta ja mielenkiintosta. Ja sit pitäs 

jaksaa olla niiden lasten kaa aidosti läsnä. Ja jotenki, nii itse asiassa joku sano siitä vähä aikaa 

sitte, että ku koulussa joutuu merkkaa vaikka kaikki omat poissaolot, et tommosia hommia 

yleensä joku ulkopuolinen hoitaa. Et emmä tiiä tarkalleen, mitä kaikkee paperityötä siinä on-

kaan. (H4) 

 

Haastateltavat kuvaavat, etteivät olleet ennen koulutusta ymmärtäneet, kuinka paljon yli-

määräistä työtä opettajan työpäivään kuuluu. Osalla on ollut jopa mustavalkoinen käsitys 

siitä, mitä opettajan työpäivä pitää sisällään: 

 [– –] en hirveesti aatellu sitä ylimäärästä duunii, mitä opettajalla vois tulla myös koulupäivän 

ulkopuolella. Et mä aattelin tosi sillee mustavalkosesti vaa, että se on niinku sitä, että sä meet 

sinne, sää opetat ja toteutat sun suunnittelemat asiat, ja siinä se. (H2) 

  

No just varmaa niinku ennen ku on ruvennu tätä opiskelee ja nähny sen todellisuuden, nii ei 

oo ehkä aatellu, että siihen menis nii paljon aikaan semmoseen suunnitteluun ja kaikkeen 

muuhun oheis niinku työhön, mitä siihen kuuluu. Ja on just ehkä vaan aatellu, että vaa menee 

niinku kouluun omaan luokkaan pitää ne tunnit ja se on niinku siinä. Et ei oo ehkä ollu niinku 

näin kokonaisvaltaista kuvaa siitä ammatista, mitä se todellisuus niinku on. (H8) 

 

Näyttää siltä, että opettajien suuri työmäärä nähdään opettajuudesta luopumista selittä-

vänä tekijänä, sillä se on tullut opiskelijoille yllätyksenä. Vaikka taustaselvityksessä ku-

kaan opettajaopiskelijoista ei maininnut henkilökohtaisia hyötyarvoja pääsyynä opetta-

jaksi hakeutumiselle, kokivat monet, että opettajan lyhyillä työpäivillä ja runsaalla vapaa-

ajalla on vaikutusta opettajaksi hakeutumiseen. Kun opettajaopiskelijat ovat ymmärtäneet 

opettajan todellisen työmäärän, suunnitteluun kuluvan ajan ja erilaisten kirjallisten töiden 

määrän, voi mielikuva opettajan työstä olla ristiriidassa odotusten kanssa. Sahlberg ja 

kumppanit (2012, s. 105) toteavat opettajien odottavan, että työssä on riittävästi aikaa 

kaikkeen, jotta opettaja kokee pääsevänsä tavoitteisiinsa. Näyttää siltä, että jos opettaja-

opiskelijoiden tavoitteet ideaalista työstä, työpäivistä ja työmääristä eivät toteudu, lisää 

se opettajan työhön liitettyä ristiriitaa entisestään. 
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Jokaisen opiskelijan haastattelussa työn kuormittavuus linkittyy pelkoon uupumisesta. 

Uupuminen taas liittyy pelkoon stressistä ja oman hyvinvoinnin menettämisestä. Työn 

kuormittavuus, raskaus ja uupumisen pelko ovat lähes poikkeuksetta ensimmäinen asia, 

jonka haastateltavat mainitsevat, kun he pohtivat syitä opettajuudesta luopumiselle:  

No ehkä just se, että pahimmillaan se voi olla sitä, että voi tulla työuupumusta ja et ehkä mun 

mielestä niinku ei voi riskeerata omaa terveyttään sillä tavalla. (H1) 

 

No siis ekana varmaa ehkä just se, että mä koen, että se on niinku tosi rankkaa. Tai niinku 

mää oon vaa nähny nii paljon omien tuttujen kautta niinku sitä väsymystä ja stressiä, mitä se 

aiheuttaa. Nii varmaan se on ehkä se suurin, että musta tuntuu, että en vaa jaksa sitä työtä. 

(H2) 

 

   

Opiskelijat kokevat opettajan työn olevan henkisesti väsyttävää (H2), ahdistavaa (H8), 

kuormittavaa (H7) ja pelottavaa (H6). Eräs haastateltavista pohtii koululaitoksen liitty-

vien pettymysten lisäksi myös muita syitä työn koetulle rankkuudelle: 

Työn rankkuus, tai ehkä tavallaan tunnistaa itestään piirteitä, että on aika tunnollinen ja haluu 

tehä hyvin, nii ehkä sit semmonen, että opettajan työssä se työ ei sinänsä tavallaan ikinä lopu, 

nii ei haluais ajaa itseensä burnouttiin. Että toki oppii tekemällä ja ku laittaa itelleen rajoja. 

Mutta just sitä on miettinyt ja tuntuu, että aika suuri osa meidän opiskelijoista on semmosia, 

että helposti vois ajaa itsensä burnouttiin. (H3) 

 

Suuri osa opettajaopiskelijoista kuvaakin haastatteluissa itseään tunnolliseksi työnteki-

jäksi. Työlle asetetut suuret vaatimukset ja vahva velvollisuuden tunne ovatkin tekijöitä, 

jotka voivat mahdollisesti altistaa työuupumukselle raskaaksi koetun työympäristön li-

säksi (Ahola, Toppinen-Tanner & Seppänen, 2016, s. 7). 

 

Myös Lanaksen (2017, s. 71) tutkimuksessa mainitaan samoja työn raskauteen ja jaksa-

miseen liittyviä syitä sille, miksi valmistumisen kynnyksellä olevat opettajaopiskelijat 

epäilevät alavalintaansa. Kuten Lanaksen, niin myös tämän tutkimuksen mukaan opiske-

lijoiden oma terveys ja hyvinvointi ovat heille ensisijaisia asioita. Opettajaksi hakeutu-

misen syitä selvittäessä kysyin, millaiseksi opiskelijat kuvittelivat opettajan työn. Kukaan 

ei maininnut, että kuvitteli opettajan työn olevan uuvuttavaa. Päinvastoin opiskelijat ku-

vasivat työtä myönteisillä mielikuvilla: rennoksi, helpoksi ja sellaiseksi, jolla saa hyvän 

elämän. Pelot näyttävät ilmestyneen opettajankoulutuksen aikana, kun opiskelijat ovat 

kohdanneet työtodellisuuden omien kokemusten ja tuttavien kertomusten kautta. Luuk-

kainen (2004, s. 214) toteaakin, että koulutodellisuus voi olla vastavalmistuneelle opetta-

jalle järkytys.  
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Tämän tutkimuksen aineistosta käy ilmi, että etenkin opettajan uran alku pelottaa opet-

tajaopiskelijoita työn kuormittavuuden kannalta. Pelko opettajan uran alkuvaiheesta ja 

uupumisesta lisäävät opettajuudesta luopumisen aikomuksia entisestään: 

[– –] nii sit mä just pelkään ekoi vuosii tosi paljon, että mä kuormitan itteni aivan loppuun, et 

sit helposti musta tuntuu, että mulle ei oikee riitä mikää, ja sit jos sais vaikka vanhemmilta tai 

toisilta opeilta palautetta, että mun pitäs tehä enempi, nii pelkään, että kuormitan itteni ihan 

loppuun. (H4) 

 

On myös tutkittu, että opettajaopiskelijoista, opettajankouluttajista ja opinto-ohjaajista 

jopa 89–91 prosenttia kokee, että opettajan työ on haasteellista uran alkuvaiheessa (Heik-

kinen ym., 2020, s. 32). Työn kuormittavuus ja siitä johtuva hyvinvoinnin menetys linki-

tetään useassa vastauksessa jälleen myös palkkaan, joten opettajuudesta luopumista selit-

tävät tekijät sekoittuvat jälleen:  

Liittyy kaikki niinku semmoseen hyvinvointiin. Ja sit sitä kautta, oonko mä valmis menettään 

omaa hyvinvointia. Niin jotenkin niin paljon niin pienen palkan takia. Tai et tuntuu, et tekemäl 

vähemmän nii vois saada paljon enemmänkin sillee palkkaa ja käyttää sen niinku vapaa-ajalla.  

Niin, että just se hyvinvointi. (H6) 

 
 

6.1.5   Negatiiviset kokemukset 
 

Huomionarvoista on, että kellään opettajaopiskelijoista ei ole pitkää kokemusta opetta-

jana toimimisesta. Kaikki edellä esittelemäni opettajuudesta luopumista selittävät tekijät 

koululaitoksesta työn kuormittavuuteen ja vuorovaikutuksen haasteisiin ovat opettaja-

opiskelijoiden ajatuksia ja mielikuvia opettajan työstä. Kaikki nämä mielikuvat ovat muo-

dostuneet sijaisuuksien, opetusharjoitteluiden, opettajankoulutuksen, median ja kuulopu-

heiden pohjalta. Seuraavaksi tarkastelenkin luokanopettajuudesta luopumista selittäviä 

tekijöitä, jotka liittyvät erilaisiin negatiivisiin kokemuksiin. 

 

Kahdeksasta opettajaopiskelijasta seitsemän toteaa haastattelussa, että negatiiviset sijais-

kokemukset ovat vaikuttaneet siihen, että opettajaopiskelija on päätynyt opettajuudesta 

luopumiseen. Negatiiviset ja jopa traumaattiseksi kuvatut sijaiskokemukset ovat saaneet 

opiskelijat epäilemään itseään, soveltuvuuttaan alalle sekä omaa jaksamistaan. Sijaisuuk-

sia kuvataan haastatteluissa selviytymisenä, uuvuttavina ja pelottavina kokemuksina: 

Sijaisuuksien vaikutus, ihan niinku yks vahvimmista [– –], et oppilaat ei vaa käyttäytyny yh-

tään ja musta tuntu, että ei ollu yhtää niinku tatsii siihe tai niinku luokkaan. Että mää en saanu 

mitään niinku auktoriteettii, mutta tota olin ihan sika väsyny aina niiden päivien jälkeen. (H2) 
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Harvemmin mää aattelen lapsista tosi negatiivisesti, mutta välillä ollu ihan hirveitä sijastus-

päivii, jos ei vaa saa mitää kontrollii johonki ryhmää. Et jos tulee semmosii, nii mite mä voin 

ikinä jaksaa tehä tätä. (H3) 

 

Opiskelijat kertovat myös sijaisena koetusta kiusaamisesta, salakuvaamisesta ja kaaok-

sesta, jotka lisäävät kriittisyyttä opettajan työtä kohtaan: 

Vaikka siis semmosia kokemuksia, että ei saa niinku mitään kontaktia siihen luokkaan [– –]. 

Hypitään pulpeteilla ja heitellään tavaroita ja joillain tulee riita ja mää en ees tiiä niiden nimiä 

tai mikä se tausta niillä on, että miksi ne riitelee. Salakuvataan puhelimella instaliveen ja oi-

keen niinku yritetään ärsyttää niin mahdollisin keinoin. Et sitte ku yks lapsi vaikka lähtee 

käytävälle, ja mä käyn kurkaa siit ovesta, että mihin se nyt lähti, nii sit mä kuule mun takana, 

että ”nyt se ärsyynty niin paljon, et nyt se lähtee täält pois”. Ja sit ku mää vilkasin kelloo, et 

paljonko meil on oppituntii jäljellä, nii sit multa kysytään: ”ope sä varmaan haluut täältä pois”. 

Nii jotenki tosi sos, nii sen jälkeen en oo niinku halunnu mennä sijaistaan. (H6) 

 

Lisäksi negatiiviset sijaiskokemukset saavat opettajaopiskelijat epäilemään omaa jaksa-

mistaan sekä huomaamaan koululaitoksen haasteet: 

[– –] ku on ollu sijastamassa, niin se on ollu ihan hirveetä.  Et just ku oon tajunnu ne koulujen 

ongelmat ja et resurssit ei riitä. [– –] Toinen tyttö kuristi toista ja toinen ope tuli siihen selvit-

tää, ja siis semmoseen ihan oikeesti, mihin mää en niinku edes vihollista toivois siihen tilan-

teeseen. Se oli vaan todella haastava tilanne olla. Ja se sai mut epäileen mun omia kykyjä 

opettajana, jota mää en todellakaa kaivannu. Et ihan oikeesti, että se ei ollu voimaannuttava 

kokemus. Et se sai mut oikeesti vaa miettii just, että miten tota voi muka jaksaa, ja miten tosta 

voi saada hyvää elämää, jos sun päivät on tommosia. (H7) 

 

Voidaan siis huomata, että negatiiviset kokemukset ovat yhteydessä vahvasti muihin 

opettajuudesta luopumista selittäviin tekijöihin, kuten haastaviin vuorovaikutustilantei-

siin. Myös Heikonen (2020, s. 64) selvittää väitöskirjassaan, että erilaiset haastavat koke-

mukset opettajan työstä voivat vaikuttaa negatiivisesti opettajien motivaatioon työtä koh-

taan. Opettajaopiskelijat selittävät tiedostavansa, että sijaisen työ ei ole sama asia, kuin 

jos kyseessä olisi oma luokka. Negatiivisilla sijaiskokemuksilla on kuitenkin suuri vaiku-

tus opiskelijoiden työmotivaatioon, sillä ne ovat vähäisen opetusharjoittelun takia lähes 

ainoita kokemuksia, mitä opettajaopiskelijoilla on opettamisesta: 

Mää jotenki olisin aatellu, että niistä vois selvitä jotenki paremmin, ku että ei tarvis olla joka 

kerta ihan rikki, ku pääsee sieltä pois. Mut kyl se vähä niinku unohtuu siinä sitten, että ei se 

työ sitten oo vaa tätä, ku sää oot niin epätoivonen ja järkyttyny niiden sijaistuksien jälkeen. 

(H7) 

 

Myönteiset mielikuvat opettajaksi hakeutumista selittävänä tekijänä ovat ikävien koke-

musten vuoksi haastettuna, mikä lisää opettajuudesta luopumisen aikomuksia. Myös Asp-



 

 60 

forsin (2012, s. 80) tutkimuksessa vastavalmistuneiden luokanopettajien odotukset opet-

tajan työstä ovat osittain romantisoituja ja vähitellen kokemusten kautta ajatukset työstä 

muuttuvat realistisemmiksi. Myös työn sisäiset arvot ovat tämän tutkimuksen opettaja-

opiskelijoilla haastettuna. Jos opiskelijan opettajaksi hakeutumiseen ovat vaikuttaneet 

työn sisäiset arvot (pidän opettamisesta), voi negatiivisen sijaiskokemuksen jälkeen tämä 

ajatus olla haastettuna: Pidänkö opettamisesta sittenkään, jos se on tällaista? 

 

Vaikka opettajankoulutus ei ole haastateltavien mukaan pääsyynä opettajuudesta luopu-

miselle, mainitaan haastatteluissa opettajankoulutukseen liittyvien negatiivisten kokemus-

ten lisänneen aikomuksia opettajuudesta luopumiseen. Negatiiviset kokemukset opetta-

jankoulutuksen opinnoista eivät ole pääsyynä opettajuudesta luopumiselle, mutta ne vah-

vistavat epävarmuutta alaa kohtaan. Suurin kritiikki opettajankoulutusta kohtaan liittyy 

opiskelijoiden kokemaan teorian ja käytännön väliseen kuiluun sekä siihen, että haasta-

teltavien mielestä he eivät ole saaneet sellaisia valmiuksia opettajankoulutuksesta, joilla 

kokevat pärjäävänsä opettajana: 

No ei oo antanu tarpeeksi valmiuksia [opettajankoulutus]. Että ei mulla oo semmonen itse-

varma olo.  Siis joo, et kaikki aina sanoo, että kahen kolmen ekan vuoden jälkeen, että sitte 

osaat kaiken, mutta entä ne pari ekaa vuotta. Että se kuulostaa siltä, että se on tuskaa ja yhtä 

selviytymistä. Jääny semmonen mielikuva, nii se tavallaan pelottaa. Niinku just, et pelottaa 

ajatus siitä, että menis sinne kouluun, että yhtäkkiä pitäis osata vaikka laittaa vanhemmille 

Wilmaviestiä, ku ei oo ollu ikinä semmosessa tilanteessa. (H5) 

 

Aattelin, että se on tosi käytännönläheistä, ja aattelin, että nyt mä saan niinku ne avaimet sinne 

työelämään. Että tää oikeesti auttaa mua. [– –] Ehkä just tuli jotenki mulle yllätyksenä, että 

kuinka epäkonkreettista tää on. (H7) 

 

Myös Eteläpellon ja kumppaneiden (2015, s. 671) tutkimuksessa teorian ja käytännön 

välinen epäjohdonmukaisuus on yhtenä syynä sille, miksi opettajat ovat joutuneet muok-

kaamaan ammatillisia ideaalejaan uudestaan työhön siirtymisen jälkeen. Opettajaopiske-

lijoiden kokemaa teorian ja käytännön välistä ristiriitaa voi lisätä tässä tutkimuksessa se, 

että opettajaopiskelijat ovat taustaselvityksen mukaan ajatelleet olevansa opettajankoulu-

tuksen käytyään valmiita opettajaksi. Näin ei ole kuitenkaan käynyt: 

No opettajankoulutuksesta on tullut vaan semmonen olo, että ei musta ole tähän, koska en 

tiedä mitä koulussa edes tyyliin pitäisi tehdä. Et jos mä nyt saisin duunin syksyksi, nii en mää 

yhtään tietäis, että mitä mun pitäis niiden ykkösluokkalaisten kanssa tehdä. (H6) 

 

Tuntuu, että yliopistossa ei oo monesti käsitystä, että mitä se todellinen elämä on tuolla kou-

lumaailmassa. Nii se tuntuu niin ristiriitaselta. (H8) 
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Puustinen ja kumppanit toteavatkin (2018, s. 178), että opettajan työn ja opettajankoulu-

tuksen luoman mielikuvan välinen kuilu voi olla nuorelle opettajalle haasteena. Myös 

Sahlberg (2012, s. 13) toteaa, että useat valmistuneet opiskelijat kokevat, että koulutodel-

lisuuden ja opettajankoulutuksen idealistisen ajattelun välillä on rako, eivätkä ne aivan 

vastaa toisiaan. Tämän tutkimuksen tulokset ovat linjassa edellä mainitun tiedon kanssa. 

Lisäksi opiskelijat kertovat pettyneensä Helsingin yliopiston opetusharjoittelujen mää-

rään, mikä lisää entisestään epävarmuutta omaa opettajuutta kohtaan:  

Ja varmaa sen oppii sit työssä, mutta niin, no ehkä sitä, että jotenki, sitä käytäntöö ja konkre-

tiaa ja jotenki, oishan se hyvä, että meillä ois vaikka harkkaa enemmän, että se niinku tuntuu, 

että kaikissa muissa yliopistoissa on niinku enemmän harkkaa. (H3) 

 

Osalla haastateltavista on ollut yksittäisiä negatiivisia kokemuksia opetusharjoittelusta, 

mutta pääasiassa opetusharjoittelun kerrottiin vahvistaneen omaa opettajuutta. Myös 

SOOLin (2018) teettämän kyselyn mukaan opetusharjoittelu vahvistaa joka toisella opis-

kelijalla varmuutta alavalinnasta. Kuitenkin Helsingin yliopistossa opetusharjoitteluja on 

vähiten verrattuna muiden yliopistojen luokanopettajakoulutuksen opinto-ohjelmiin (Pur-

siainen ym., 2019, s. 89–90). Tämä voi vaikuttaa siihen, että negatiiviset sijaiskokemuk-

set saattavat jäädä opiskelijoille päällimmäisenä mieleen opettajan työstä ja mahdollisesti 

luoda opettajan työtodellisuudesta negatiivisemman kuvan, kuin millainen se oikeasti on. 

Opiskelijat eivät kertoneet juurikaan positiivisia kokemuksia opettajan työstä. Positiiviset 

kokemukset voisivat mahdollisesti vaikuttaa opiskelijoiden suhtautumiseen opettajan 

työtä kohtaan myönteisesti. 

 

Opettajaopiskelijat kuvaavat lisäksi, että keskustelu opettajan ammatin ympärillä tuntuu 

olevan todella negatiivista mediassa, minkä haastateltavat kertovat lisäävän aikomuksia 

opettajuudesta luopumiselle. Haastateltavat kuvaavat kokemusten negatiivisesta uutisoin-

nista lisäävän ajatuksia työn raskaudesta ja huonoista puolista, jolloin työn hyvät puolet 

unohtuvat helposti: 

Mää oon sitä mieltä, että siellä on paljon hyvää, mut sit jotenki ehkä just uutisiin nousee kaikki 

sillee kohu jutut. Ja jotenki niinku uutisointi koulusta on tosi negatiivistä, joka niinku vaikut-

taa jossain määrin itteensä ja ihmisiin, jotka on alalla tai hakeutuu alalle. (H3) 

 

Jopa kuusi haastateltavista kokee median negatiivisen uutisoinnin lisäävän tyytymättö-

myyttä opettajan työtä kohtaan, ja tämän haastateltavat liittävät myös opettajan työn vä-

häiseen arvostukseen. Myös Opetus- ja kulttuuriministeriön selvitykseen osallistuneista 

opettajaopiskelijoista, opinto-ohjaajista ja opettajankouluttajista jopa 57–76 prosenttia 
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kokee medioiden uutisoinnin vaikuttavan negatiivisesti opetus- ja kasvatusalaan liitettyi-

hin mielikuviin (Heikkinen ym., 2020, s. 43).  Luokanopettajuudesta luopuvat opettaja-

opiskelijat kokevat, että median negatiivinen uutisointi ei ollut samanlaista opettajaksi 

hakeutumisen aikana. Tilanteen muuttuessa median luoma negatiivinen mielikuva on saa-

nut opiskelijat epäilemään alavalintaansa. Median lisäksi negatiivista keskustelua esiintyy 

myös opettajankoulutuksessa: 

Just se ilmapiiri, mikä siellä opettajankoulussakin välillä kursseilla on. Ku sielläki saatetaan 

puhua tosi negatiivisesti ja tuntuu, että on tosi paljon semmosia ongelmia, mistä aina keskus-

tellaan ja mitkä asiat on huonosti ja näin. Nii kyllähän seki nyt varmasti jotenki alitajuntaisesti 

vaikuttaa siihen suhtautumiseen sitä alaa kohtaan. (H8) 

 

Opettajankoulutuksen ilmapiiriä kuvataan negatiiviseksi. Opettajaopiskelijat kertovat 

luulleensa olevan yksin luokanopettajuudesta luopumisen kanssa, jonka vuoksi he ovat 

hämmästyneet kuullessaan, että useammalla on ollut samanlaisia ajatuksia työn suhteen: 

Mut sitte mää huomasin, ku jako ajatuksia, että täällä on tosi paljon porukkaa samassa ve-

neessä, omassa kaveripiirissä ja vuosikurssilla. Nyt tuntuu, et se on jopa yleisempää, että ei 

jotenki haluta enää opettajaksi. Ja tosi moni opettaja, joka on jo opettanu, on sillee, että apua 

mä haluun pois täältä. Että en todellakaa tunne, että oon yksin. (H6) 

 

Ja ehkä ylipäänsä opinnoista, ku keskustellaan, nii se on enempi semmosta turhautumista ku 

semmosta, että onpa tää mielenkiintosta, nii seki vaikuttaa.  Ja huomaan, että mulla on ehkä 

vähän vinoutunu ajatus, ku aattelen, että varmaa suurin osa lo-opiskelijoista aattelee samalla 

tavalla ku mää. (H5) 

 

Kun tämän tutkimuksen opettajaopiskelijat ovat kertoneet epävarmuudestaan opettajan 

ammattia kohtaan ääneen, on vertaistuen määrä lisännyt alaan kohdistuvaa kriittisyyttä. 

Ympäröivä opettajan työtä ja opintoja kritisoiva ilmapiiri voi siis vahvistaa opettajuudesta 

luopumisen aikomuksia. Yksi haastateltavista (H6) mainitsee, että opettajuudesta luopu-

minen tuntuu jopa trendikkäältä, mikä taas lisää entisestään opettajan työn huonojen puo-

lien ja opettajuudesta luopumisen pohtimista. 

 
 

6.1.6   Ideaalien mureneminen 
 

Niin koululaitoksen muutoksiin, vuorovaikutuksen haasteisiin, negatiivisiin kokemuksiin 

kuin työn kuormittavuuteenkin liittyviä opettajuudesta luopumista selittäviä tekijöitä ana-

lysoidessani törmäsin jatkuvasti samaan ilmiöön: opettajaopiskelijoiden mielikuvat ja 

odotukset opettajan työstä opettajaksi hakeutumisen aikana eivät vastaa haastatteluhet-

kellä koettuja mielikuvia. Odotusten ja todellisuuden välisen ristiriidan vuoksi analyy-
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sissa muodostui valmiin teorian rinnalle uutena yläluokkana ideaalien mureneminen luo-

kanopettajuudesta luopumiseen vaikuttavana tekijänä. Sen lisäksi, että ideaalien murene-

minen nousee aineistosta esille hyödyntämällä taustaselvitystä, esiintyy haastatteluissa 

lukuisia pohdintoja odotusten ja todellisuuden välisestä ristiriidasta, jonka opettajaopis-

kelijat itse tiedostavat: 

Jotenki varmaan just sillon, ku on hakenu, nii on ollu sillee tosi idealistinen kuva opettajan 

työstä. Nii nyt on tullut semmonen realistisempi kuva siitä opettajan työstä, että se onki tosi 

paljon raskaampaa ja ihan hirveen työlästä. (H3) 

 

No kyl mää aattelen, että tosi paljon raskaampaa ja ihan hirveen työlästä, ja sillee että ihan 

tosi kaukana siitä, millasena näin sen silloin. Ku sillo just aattelin, että niiden joidenki aarre-

metsästysjuttujen tekemistä ja suunnittelua, nii nyt on sillee, että missä välissä kerkeis sem-

mosta. (H4) 

 

Ideaalien murenemiseen liittyviä selityksiä opettajuudesta luopumiselle löytyy jokaisen 

opettajaopiskelijan haastattelusta. Myös Eteläpellon ja kumppaneiden (2015, s. 671) tut-

kimuksessa kaikki kyseiseen tutkimukseen osallistuneista ovat joutuneet uudelleen 

muokkaamaan työhön liittyviä ideaalejaan ja osa tiedostaa ajattelussaan jopa utopistisia 

elementtejä. Tulosta tukee myös Ahosen ja kollegoiden (2015b, s. 93) selvitys siitä, että 

monien opettajaopiskelijoiden käsitys opettajan työstä voi olla hyvin rikkonainen.  

 

Ideaalien mureneminen yhdistyy haastatteluissa vahvasti taustaselvityksen tuloksiin siitä, 

miksi opettajaopiskelijat ovat alun perin hakeutuneet opettajaksi. Yhtenä suurimpana se-

lityksenä opettajaksi hakeutumiselle oli taustaselvityksen mukaan myönteiset mielikuvat 

opettajan työstä. Nämä myönteiset mielikuvat näyttävät kääntyneet opettajankoulutuksen 

aikana päälaelleen. Muutokset mielikuvissa koskevat opettajan työn luonnetta, sisältöä, 

oppilaita, työpäiviä kuin elämääkin opettajana: 

Opettajan työ, no kyllä mä näin sen aika mukavana ja leikkisänä työnä. [– –] Ja lapset on 

iloisia ja hauskoja ja innokkaita. Aattelin, et päivät on lyhyitä ja täyttyen sellaisista asioista, 

joista sä jo tiedät paljon, ettei silleen oo mitää vaikeita asioita opetettavana, et aika niinku 

semmonen ruusunen kuva, vähän ku oltais jossaki Ruotissa ja kaikki on ihanaa ja innokasta. 

[– –] Et ei se opettajan työ sitte ollukkaan tollasta. (H6) 

 

Suurin osa tämän tutkimuksen haastateltavista on hakiessaan haaveillut ”helposta ja ki-

vasta” työstä, mutta haastatteluhetkeen mennessä mielikuvat opettajan työstä ovat muut-

tuneet negatiivisemmiksi. Haastateltavat eivät olleet odottaneet opettajan työltä suuria 
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haasteita, uupumista ja raskautta.  Eräs haastateltavista kuvaa jopa huvittuneena omia aja-

tuksiaan opettajaksi hakeutumisen ja opettajuudesta luopumisen välillä tapahtuneesta 

muutoksesta: 

No siis mä näin siinä niinku niin paljon hyviä asioita. Totta kai sitä nyt sitte vähä läppä myön-

tää, ku tietää paremmin. Mutta ku sillon mietti omien koulumuistojen pohjalta, ku on ollu tosi 

hyvissä kouluissa, nii mietti vaa sillee vitsi se on ihanaa [– –]. (H7) 

 

Ideaalien mureneminen on voimakkaasti yhteydessä muihin luokanopettajuudesta luopu-

misen taustalla oleviin tekijöihin, mutta kuvaa sitä muutosta, joka opettajaopiskelijoissa 

on tapahtunut. Myös sosiaaliset vaikutteet omista hyvistä koulukokemuksista ja vanhem-

pien opettajakokemuksista olivat vaikuttaneet opettajaksi hakeutumiseen monella opis-

kelijalla. Ideaalien murenemista näyttää tapahtuvan, kun omat koulumuistot eivät kohtaa-

kaan nykyisyyden kanssa: 

Ku se vaa tuntuu jotenki semmoselta koulumaailma, nykyään siltä, et se on tosi raskas opet-

tajille. Ja just, että se vaikuttaa nykyään jotenki paljon semmoselta, jos oppilaiden näkökul-

masta miettii, nii tosi jotenki avointa ja semmosta niinku, enemmän oppilailla vapauksii. Ja 

vaikka just, että luokkahuoneita ei välttämättä kaikkialla enää oo ja opetus tapahtuu vaan ym-

päri kouluu, ja ei oo enää perinteisii pulpettei ja nii, se on tosi jotenki muuttunu, jota en ollu 

tajunnu. (H2) 

 

Ehkä ku sulla on ollu päässä se kuva, minkälaista se opetus on, ja nyt tää nykynen koulumaa-

ilma onkin aika erilainen, entä se sun kuva. Ja just se, että mitä ku sää oot ollu vaikka ite 

lapsena. Nii mää oon kyllä just tää klassinen esimerkki, että meen opettaa sillee ku mua on 

opetettu lapsena, että ei se kylä silleen toimi. Että on tää kaikki kyllä ihan muuttunu mun 

mielestä. (H7) 

 

Ideaalien murenemista kuvataan haastatteluissa muun muassa pettymyksenä (H7), ärsy-

tyksenä (H3), raskaana (H4) ja ahdistavana asiana (H6). Myös Husu ja Toom (2010, s. 

134) toteavat, että opettajien käsitykset oppimisesta ja opettajuudesta ovat sidottuja hen-

kilöiden omaan elämään ja kokemuksiin kouluajasta.  

 

Myös Heikkinen ja kumppanit (2020, s. 28) ovat selvittäneet tutkimuksessaan, että mie-

likuvat ja uskomukset opettajan ammatista ovat tärkeässä asemassa selittämässä sitä, 

miksi nuori valitsee opettajan ammatin alun perin. Jos mielikuvat kuitenkin muuttuvat, 

voi opiskelija päätyä opettajuudesta luopumiseen. On mielenkiintoista, että opettajaopis-

kelijat kertovat edelleen kokevansa etenkin sosiaaliset hyötyarvot tärkeäksi asiaksi opet-

tajan työssä, mutta käsitykset omista opetuskyvyistä, henkilökohtaisista hyötyarvoista ja 

työn palkkioista ovat muuttuneet suurimalla osalla haastateltavista ideaalien murenemi-
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sen takia niin paljon, että työn huonot puolet ovat nousseet työn hyvien puolten yläpuo-

lelle. Husu ja Toom (2010, s. 142) toteavatkin, että jos opettaja kadottaa kasvatukselliset 

ideaalinsa, voi opettajan työ muuttua ”eloonjäämiskamppailuksi”. 

 

6.1.7   Sitoutuneisuuden puute 
 

Vaikka opettajaopiskelijat selittävät luokanopettajuudesta luopumista monella koulumaa-

ilmaan liittyvällä tekijällä, nousee aineistosta esille paljon syitä, jotka liittyvät opiskeli-

joiden yksilöllisiin haaveisiin ja sitoutuneisuuden puutteeseen. Edellä mainittuihin tee-

moihin liittyvät syyt ovat työn kuormittavuuden jälkeen yksiä vahvimpia aineistosta nou-

sevia tekijöitä opettajuudesta luopumisen taustalla. Opettajaopiskelijat kertovat haaveile-

vansa muun muassa urakehityksestä sekä akateemisena asiantuntijana toimimisesta. 

Haastateltavat ovat opettajankoulutuksen aikana alkaneet pohtimaan, olisiko esimerkiksi 

tutkijana, yrityksissä tai järjestöissä toimiminen itselle mielekkäämpää: 

Tavallaan open ammatti ei varsinaisesti, tai et päivät voi olla tosi erilaisia keskenään, nii silti 

vuosien saatossa, tai niinku se työnkuva ei pohjimmiltaan muutu. Nii ehkä semmosta uraa, 

urakehitystä, niin semmosta tuntuu, että kumminki kaipaa jossain vaiheessa. (H5) 

 

Tai sitte voisin olla joku kouluttaja tai koulutuksen kehittäjä, et niinku periaatteessa kasva-

tusalaan liittyen jotain haluun tehä, mut en ehkä niinku perinteisii luokanopehommiii. Et kiin-

nostais vaikka mennä just kehittää jotain koulutusta tai oppimateriaaleja tai jotai. Mut et 

niinku, jotain semmosta niinku, mikä ei oo kumminkaan nii, et ei oo vaikka siellä ala-aste 

maailmassa kuitenkaan. (H2) 

 

Myös Räsäsen ja kumppaneiden (2020, s. 849) mukaan ammatillisen vaihtelun puute 

näyttäytyy jopa merkittävimpänä syynä opettajuudesta luopumisen aikomuksille. Kuten 

edellisestä lainauksesta näemme, alanvaihto ei suinkaan aina ole opettajaopiskelijoiden 

haaveena. Kasvatusala kiinnostaa opettajaopiskelijoita edelleen, mutta työskentely ala-

koulussa oppilaiden kanssa on vaihtunut siihen, että opiskelijat (H2, H3, H4, H7, H8) 

haaveilevatkin työskentelystä aikuisten kanssa: 

No kyl se ois ihana, ku sais aikuiskontakteja työelämässä, tai toki on ne opet, tai jos ois kiva 

työ yhteisö ja pääsiski sinne opettajanhuoneeseen joskus, tai sillee, et sithän siinä tulis sitä. 

Mutta jotenki joskus ku oot vaa koko päivän lasten kaa ja syötki niiden kaa. (H3) 

 

Ehkä ku on nähny tota maailmaa, nii mua on alkanu kiinnostaa enemmän semmonen tutkimi-

nen ja jotenki semmonen ylemmällä tasolla toimiminen. Ja ehkä mua kiinnostaa vanhempien 

opiskelijoiden opettaminen, kun sitte taas vaikka, että olis luokanopettaja alakoulussa, et joko 

aikuset tai nuoret aikuset. (H4) 

 

Haaveet urakehityksestä ja aikuisten kanssa työskentelystä näyttävät muodostuneen opet-

tajankoulutuksen aikana. Opettajankoulutukseen hakeutuessaan kaikki opiskelijat (H1–
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H8) olivat vakuuttuneita, että he työllistyisivät opettajiksi. Vaikka sosiaaliset hyötyarvot 

olivat merkittävänä syy opettajaksi hakeutumiselle, vain harvat mainitsivat opettajaksi 

hakeutumisen syynä lasten kanssa työskentelyn. Haastatteluissa käy ilmi, että kun mieli-

kuvat oppilaista yhdistyvät työrauhan puutteeseen ja haastaviin vuorovaikutussuhteisiin, 

uskovat opiskelijat aikuisten kanssa työskentelyn olevan helpompaa. Opiskelijat kertovat, 

etteivät opettajaksi hakeutuessaan tienneet, että luokanopettajana voi työllistyä muihinkin 

tehtäviin. Kokemus, kasvaminen ja aika ovat avanneet opiskelijoille uusia uranäkymiä: 

Sillon mä aattelin iha 100 %, että musta tulee ope. Että musta tuntuu, että mä en ollu hirveesti 

perehtyny mihinkää muihi vaihtoehtoihin sillon, ja mä aattelin, että koska tän nimiki on niinku 

luokanopettaja, ku sä haetkin, nii se lukee siellä, nii totta kai mää aattelin, että joojoo musta 

tulee opettaja. Ja mä halusin sillon ihan niinku olla ope, että en mä ees miettiny muuta. (H2) 

 

No ajattelin, että musta tulee opettaja, koska emmä niinku ollu ikinä ajatellu, et mä voisin 

tehä jotain muuta. Et must tuntuu, että vasta niinku iän karttuessa ja ku on niinku nähny, että 

jotenki on niinku just kasvanu ja näin, nii on niinku tajunnu ja nähny, että on niinku aika 

paljon semmosia töitä ja ammatteja, mitä mää en oo ees tienny että on olemassa. Ja mitä just 

niinku, että jos sä vaikka opiskelet opeksi, nii sun ei välttis tarvi tehä sitä koko loppuelämän. 

(H8) 

 

Myös Heikkinen ja kumppanit (2020, s. 27) ovat tutkineet, että esimerkiksi lukiolaisista 

noin puolet eivät ole täysin tietoisia siitä, että opettajakoulutuksesta on mahdollista työl-

listyä muuallekin kuin opettajaksi. Jos opiskelijan ideaalit opettajan työstä murenevat ja 

opiskelija oivaltaa, mihin kaikkeen tutkintoa voikaan hyödyntää, voi kiinnostus muita 

työmahdollisuuksia kohtaan herätä. Opettajankoulutukseen hakeutuessaan opettaminen 

ei ollut opiskelijoille varavaihtoehto, mutta opettajankoulutuksen aikana tilanne on muut-

tunut. Näyttää myös siltä, että jos opettajaopiskelijan opettajaksi hakeutumista on selittä-

nyt kiinnostus opiskelijaelämää ja maisterintutkintoa kohtaan, voi lähestyvä työelämä 

saada miettimään, mihin kaikkeen muuhun maisterintutkintoa voisikaan hyödyntää. 

Haastateltavat selittävätkin opettajuudesta luopumista oman ajattelun muutoksella. Opet-

tajaopiskelijat kuvaavat, että ovat työkokemuksen, opettajankoulutuksen, sijaiskokemus-

ten, opetusharjoittelujen ja opiskeluvuosien aikana alkaneet miettimään kriittisemmin, 

mitä haluavat elämältään: 

No siis varmaan se, että oon niinku oppinu miettii asioita useammasta näkökulmasta, että ei 

oo ajattelu niin mustavalkosta, mitä se joskus on ollu. Koen, että oon jotenki sillee kasvanu 

ihmisenä, että oon oppinu tajuu sen, että millaseen hommaan mä niinku haluun ja mimmosiin 

mä niinku pystyn. (H2) 

 

No ainaki se, että tässä meiän opekoulussa meitä ohjataan kriittiseen ajatteluun, ja  sitte se on 

ohjannu mut siihen, että sitte mää oon alkanu kattoo tosi kriittisesti sitä ammattii, ku enne sen 

näki sillee ”ihanaa saan olla lasten kaa ja toteuttaa sitä työtä”. [– –] Mut sit alkanu kattoo 
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kriittisesti kaikkee sitä muuta, joka siihen liittyy. Nii kyllä se on vaikuttanu tosi paljon siihen, 

että ei oo vaa niinku tyytyny ajattelemaan, että se on vaa hauskaa ja on vaa ne hauskat jutut. 

Vaa alkanu miettii, että mitkä jutut siellä ontuu, ja mitä mä voisin niille tehä. (H4) 

 

Vaikka opettajaopiskelijoille oli taustaselvityksessä selkeää, että he työllistyisivät opet-

tajaksi, ovat oman elämän muutokset ja kasvaminen avartaneet opiskelijoiden näkemyk-

siä niin töistä kuin elämästäkin. Jokaisen opiskelijan haastattelussa kriittinen ajattelu 

näyttää olevan yksi muutosvoimista, joka lisää erilaisten mahdollisuuksien pohtimista. 

Opettajuudesta luopumisen aikomuksia herättää myös ajatus siitä, että nyky-yhteiskun-

nassa ei koeta olevan edes tavallista, että samassa työssä pysytään ikuisesti: 

Että jotenki myöski, meiän sukupolvi varmasti myös aattelee, että työura ei oo samanlainen, 

mikä meidän vanhemmilla, vaa me odotetaankin, että siihen tulee jotain muutosta. Ja pääsee 

jotenki vaikuttaa vaikka opetuksen tasoon tai kehittämään jotain opetuskokonaisuuksia tai 

jotain. (H1) 

 

Aika harva tänä päivänä jää eläkkeelle siitä ammatista, josta ne on alottanu. On se vähä jotenki 

hölmöö, että meitä on aika paljon, ketkä opiskelee luokanopettajakoulutuksessa, mutta ei sitte 

haluakkaan luokanopettajaksi, nii onko se sitten resurssien hukkaamista. (H3) 

 

Myös Aho ja Mäkiaho (2012, s. 52–53) toteavat, että vaikka opettajuudesta luopuminen 

on Suomessa lisääntynyt, on ammattien vaihtuvuus kuitenkin varsin yleinen ilmiö suo-

malaisessa työelämässä. On siis hyvä pohtia, onko nykypäivänä jopa kohtuutonta odottaa, 

että luokanopettajaksi opiskelevien tulisi sitoutua ammattiin loppuelämäkseen. Haasta-

teltavat perustelevat opettajuudesta luopumista yleisillä työelämän muutoksilla ja esimer-

kiksi monien töiden työaikojen joustavuudella. Opettajaopiskelijat kuvaavat, että hyvät 

kokemukset erilaisista työympäristöistä ovat saaneet haaveilemaan sellaisesta työympä-

ristöstä, jossa kiinnitetään erityistä huomiota työntekijöiden hyvinvointiin, inspiroivaan 

työympäristöön ja esimiestyöhön: 

Jos koulumaailmaankin tulis semmoset modernimmat työpaikan, yhteisön ja ympäristön tavat 

ja edellytykset, niin ehkä se sitte niinku. Ku haluais mielummin työskennellä semmosessa 

inspiroivammassa ympäristössä, missä ihmiset tavoittelee semmosta hyvinvointia ja menes-

tystä. Että monissa yrityksissä on niinku tosi paljon vaikka työntekijöiden jaksamisia tuetaan 

ja erilaisia juttuja, ja hei meillä on täällä taukotiloilla tämmönen juomakaappi, mistä saa ottaa. 

Ja opettajan huoneessa tapellaan siitä, että kuka tuo tiskiainetta ja kuka sen maksaa. (H8) 

 

Tai sillee että, et just nyt ku on tehny eri alan töitä, nii mulla on ollu ihan todella iso tuki, 

että aina voinu sanoa esimiehelle. Niin opettajana sää oot ihan todella yksin, ihan konkreet-

tisesti, et se kyl mua huolettaa. Et sä oot vaan yksin ja koitat pärjätä siellä ja ja jotenki et, 

miten sitä jaksaa, sitä kouluarkea, ku se on tollasta ihme hulinaa. (H7) 
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Koska opettajaopiskelijoiden yhtenä suurimpana selityksenä luokanopettajuudesta luo-

pumiselle on työn kuormittavuus ja pelko uupumisesta, linkittyvät ne vahvasti toiveisiin 

työympäristöstä, jossa työntekijöiden hyvinvointi on etusijalla. Opettajaopiskelijoiden 

mielikuvat koulujen työympäristöstä vaikuttavat negatiivisilta, vaikka opiskelijoilla ei ole 

juurikaan kokemusta koulussa työskentelystä. Haastatteluissa osa opiskelijoista kuvaa 

nykykoulun työympäristöä vanhanaikaisena, ja kertoo kaipaavansa muun muassa yritys-

maailman piirteitä ja selkeämpää esimiestyötä kouluihin. 

Lisäksi esimerkiksi sosiaalisen median mielikuvat erilaisista töistä lisäävät muiden töiden 

houkuttelevuutta. Haastateltavat ovat tajunneet, että eivät ehkä pidäkään opettajan am-

matista niin paljoa kuin luulivat ja että jokin muu työ voisi olla helpompaa (H4), moti-

voivampaa (H3), palkitsevampaa (H8) ja tarjota enemmän onnistumisen kokemuksia 

(H7). Haastatteluissa käy ilmi, että monet opiskelijoista luulivat ennen opettajankoulu-

tusta sopivansa todella hyvin opettajaksi, mutta monen syyn summana soveltuvuutta 

alalle on alettu kyseenalaistaa. Myös SOOLin (2018) selvityksen mukaan koettu soveltu-

mattomuus alalle koetaan esteenä opettajan työhön hakeutumiselle. 

 

6.2   Hakijaprofiilien erot luokanopettajuudesta luopumisen suhteen 

 

Toisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää, miten hakijaprofiilit eroavat toi-

sistaan luokanopettajuudesta luopumisen suhteen. Analysoin eri hakijaprofiilien näkökul-

masta, mitkä tekijät olivat vaikuttaneet luokanopettajuudesta luopumiseen kaikista voi-

makkaimmin. Kysyin jokaisessa haastattelussa seuraavan kysymyksen, jolla perustelen 

luokanopettajuudesta luopumista voimakkaimmin selittävän tekijän määrittämistä: 

”Mikä on suurin/suurimmat syyt sille, ettet halua tehdä tulevaisuudessa luokanopettajan 

töitä?” Lisäksi hyödynsin ensimmäisen tutkimuskysymyksen tuloksia ja tarkastelin jo-

kaista opettajaopiskelijaa henkilökeskeisesti, jotta pystyin tekemään lopullisen johtopää-

töksen luopumista voimakkaimmin selittävästä tekijästä. Vastatakseni kysymykseen ku-

vaan seuraavaksi, mitkä luokanopettajuudesta luopumisen taustalla olevat tekijät selitti-

vät eri hakijaprofiilien edustajilla opettajuudesta luopumista kaikista voimakkaimmin.  

 

1. Hyvästä elämästä haaveilija: 

 
No kyllä ku miettii niin kaikkia pieniä syitä, mitä mää täski oon luetellun nii on vinksallaan. 

Niin liittyy kaikki niinku semmoseen hyvinvointiin. Ja sit sitä kautta, oonko mä valmis me-

nettään omaa hyvinvointia. Niin, että se hyvinvointi. Että just semmoset fyysiset tekijät, melu 
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ja ympäristö ja henkiset tekijät, kuten työn kuormittavuus ja rankkuus. Ja kyllä sen palkan 

pitäis niinku vastata niitä haasteita. (H6) 

 

Siis ahdistaa vaa, ku miten tuota työtä voi muka jaksaa uupumatta, kun se tuntuu niin rankalta. 

Että kaikki niinku, ton työn kuormittavuus tuntuu ihan semmoselta, että miten siellä voi pär-

jätä. On niin paljon eri syitä, isot luokkakoot, resurssien puute yms., jotka liittyy siihen, että 

opettajat uupuu. (H7) 

 

2. Hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäjä:  

 
Että jotenki se tuntuu vaa nii todella suurelta paletilta, se luokanopettajan arki.  Ja vaikka 

moni puhuu siitä, että joo on lyhyet työpäivät ja pitkät lomat ja näin, mutta se on yllättävän 

raskasta se työ. Jotenki tosi pelottavaa, sillee ihan nuorten opettajien työuupumuksen kan-

nalta. Ja sit varmasti se palkka vaikuttaa. (H1) 

 

No just sen vaativuuden takii. Kyl mä koen sen kokonaiskuvan aika raskaana, että siihen liit-

tyy tosi paljo osa-alueita, jota pitäs osata hoitaa ja tehä, eikä mihinkää riitä resurssit. Että toi 

tuntuu vaan tosi uuvuttavalta. Ja on just tajunnu, että ei se palkka kyllä vastaa sitä työn rank-

kuutta yhtään. (H4) 

 

3. Monipuolisesta työstä kiinnostunut osaaja: 

 
No ekana varmaa ehkä just se, että mä koen, että se on niinku tosi rankkaa. Tai niinku mää 

oon vaa nähny nii paljon omien tuttujen kautta niinku sitä väsymystä ja stressiä, mitä se ai-

heuttaa, nii varmaan se on ehkä se suurin. Musta tuntuu, että en vaa jaksa sitä työtä. Ja tota 

niin mua pelottaa siis yksinkertasesti se, että se on rankkaa. (H2) 

 

Jotenki joku siin työn kuvassa, se on niin kokonaisvaltaista ja kuormittavaa. Et jotenki ehkä 

tulee semmosia riittämättömyyden kokemuksii itestä. Että ku se on rankkaa, niin jaksaisinko 

mä tehä tätä, ja oonko tarpeeks hyvä tähän, tai oonko tarpeeks motivoitunu. (H3) 

 

No ehkä just se, että se nykymaailman koulu on kummiski aika tosi levotonta ja rankempaa, 

mitä se oli niinku omana aikana, mitä odotti. Just noi inkluusio ja luokkakoot nii ne kyl pe-

lottaa tosi paljon jaksamista. Ja palkka ei kyllä kohtaa ton vastuun kanssa. (H5) 

 

No mulla on kaks semmosta suurinta syytä, ihan niinku tälleen pinnallisesti palkka ja sitte 

toisena, mää haluun ehkä kumminki tehä mielummin töitä aikuisten kanssa semmosessa tii-

viissä yhteisössä kuin yksin lasten kaa. (H8) 

 

 

Hakijaprofiililla eli opettajaksi hakeutumista selittävillä tekijöillä ei näytä tässä tutkimuk-

sessa olevan juurikaan merkitystä sen kannalta, mitkä tekijät selittävät opettajuudesta luo-

pumista kaikista voimakkaimmin. Lähes jokaisen hakijaprofiilin kohdalla opettajuudesta 

luopumista voimakkaasti selittävät tekijät ovat hyvin samanlaiset ja liittyivät työn kuor-

mittavuuteen: opettajan työ nähdään raskaana ja uuvuttavana. Kuvitelma työn kuormitta-

vuudesta linkittyy kuitenkin vahvasti muihin luokanopettajuudesta luopumista selittäviin 

tekijöihin, kuten pettymyksiin koululaitoksen muutoksissa, vuorovaikutuksen haasteisiin, 

negatiivisiin kokemuksiin sekä ideaalien murenemiseen, sillä ne ovat syynä koetulle 

kuormittavuudelle. Jokaisen hakijaprofiilin edustajat selittävät luokanopettajuudesta luo-

pumista liian pieneksi koetulla palkalla. Se kuitenkin liittyy myös työn raskauteen, sillä 
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haasteiden ei koeta kohtaavan palkan kanssa. Ainoastaan yhden (H8) monipuolisesta 

työstä kiinnostuneen osaajan opettajuudesta luopumiseen voimakkaimmin vaikuttava te-

kijä poikkeaa muista opiskelijoista. Hänellä opettajuudesta luopuminen liittyy selkeästi 

palkkaan ja sitoutuneisuuden puutteeseen. Tutkimustuloksena tässä tutkimuksessa voi-

daan kuitenkin todeta, että hakijaprofiilit eivät eroa toisistaan juurikaan luokanopettajuu-

desta luopumisen suhteen.  

 

Työn kuormittavuus opettajuudesta luopumista voimakkaasti selittävänä tekijänä näyttää 

kuitenkin vahvistavan eri hakijaprofiileilla tiettyjä opettajuudesta luopumisen syitä enti-

sestään. Erityisen vahva ideaalien mureneminen näkyy hyvästä elämästä haaveilijalla, 

sillä myönteiset mielikuvat ovat vaikuttaneet kyseisellä hakijaprofiililla voimakkaasti 

opettajaksi hakeutumiseen. Odotukset eivät kuitenkaan kohtaa raskaaksi ja uuvuttavaksi 

koetun todellisuuden kanssa. Hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäjällä raskaaksi koettu työ 

näyttää vaikeuttavan sosiaalisten hyötyarvojen toteutumista. Kyseisen profiilin edustajat 

kokevat, että suuren ja työn kuormittavuuden takia opettajan työaika kuluu muun muassa 

työrauhan luomiseen, jolloin aikaa ei jää riittävästi sosiaalisten hyötyarvojen toteuttami-

selle. Monipuolisesta työstä kiinnostuneen osaajan kohdalla ei nouse esiin mitään yhtä 

tiettyä ”vaaraa” luokanopettajuudesta luopumiselle. 

 

Tässä tutkimuksessa opettajuudesta luopumisen taustalla vaikuttavat kuitenkin laajasti 

monet eri syyt, joten on mahdotonta erotella vielä tarkemmin eri hakijaprofiilien alttiutta 

opettajuudesta luopumisen tekijöille. Siihen tarvittaisiin kvantitatiivinen tutkimus ja suu-

rempi joukko luokanopettajuudesta luopuvia opettajaopiskelijoita. Esimerkiksi jokaisen 

kolmen hakijaprofiilin edustajilta löytyy haaveita urakehityksestä ja jokaiseen hakijapro-

fiiliin ovat vaikuttaneet negatiiviset kokemukset, ideaalien mureneminen, pettymykset 

koululaitoksen muutoksissa, vuorovaikutuksen haasteet sekä sitoutuneisuuden puute.  

 

6.3   Yhteenveto 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että opettajuudesta luopumista selittävät tekijät liittyvät 

aiemman tutkimuksen (Räsänen ym., 2020) mukaisesti pettymyksiin koululaitoksen 

muutoksissa, vuorovaikutuksen haasteisiin, työn kuormittavuuteen sekä sitoutuneisuuden 

puutteeseen. Lisäksi opettajuudesta luopumista selittävät tässä tutkimuksessa negatiiviset 

kokemukset ja ideaalien mureneminen. Moninaiset syyt selittävät opettajaopiskelijoiden 
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luokanopettajuudesta luopumista, sillä jokaisesta haastattelusta löytyy syitä jokaiseen ka-

tegoriaan liittyen erilaisista painotuksista huolimatta. Erilaiset hakijaprofiilit eivät kuiten-

kaan näytä eroavan toisistaan merkittävästi luokanopettajuudesta luopumisen suhteen. 

Työn kuormittavuus näyttäytyy voimakkaimpana syynä luokanopettajuudesta luopumi-

selle jokaisen hakijaprofiilin kohdalla. Muut luokanopettajuudesta luopumisen taustalla 

olevat tekijät kuitenkin lisäävät työn koettua kuormitusta. 

 

On huomionarvoista, että luokanopettajuudesta luopumisen taustalla olevat tekijät linkit-

tyvät vahvasti toisiinsa niin ensimmäisen kuin toisenkin tutkimuskysymyksen kohdalla. 

Opettajuudesta luopumista selittävät tekijät näyttävät olevan kuin syy-seuraussuhteita toi-

sistaan. Tämän vuoksi tutkimustuloksena muodostuu luokanopettajuudesta luopumisen 

kehä, jossa opettajuudesta luopumisen syyt johtavat aina toiseen (ks. kuvio 6). Jos opet-

tajaopiskelija alkaa kyseenalaistamaan opettajan työtä ja omia motiivejaan, kohtaa nega-

tiivisia kokemuksia tai näkee työn sen haasteiden kautta, voi hän joutua tähän luokan-

opettajuudesta luopumisen kehälle, jolloin seurauksena voi olla luokanopettajuudesta 

luopuminen. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
Kuvio 6. Luokanopettajuudesta luopumisen kehä  
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7    Luotettavuuden ja eettisyyden tarkastelua 
 
 

Tässä luvussa tarkastelen tätä tukimusta sekä omaa toimintaani tutkijana kriittisessä va-

lossa. Kriittisen tarkastelun tavoitteena on lisätä tutkimuksen luotettavuutta ja avata luki-

jalle tutkimuksen eettisiä näkökulmia.  

 

Tuomen ja Sarajärven mukaan (2018, luku 3.1) tutkimusetiikan kannalta on tärkeää, että 

tutkittavat tietävät, mihin ovat lupautumassa. Kaikki tutkimushaastateltavat osallistuivat 

tutkimukseen omasta halustaan kertoa opettajaksi hakeutumisesta ja siitä luopumisesta. 

Tutkimukseen osallistumisesta ei saanut palkintoa. Kun huomasin taustaselvityksessä, 

että yksi haastateltavista (H9) ei ollut missään vaiheessa halunnutkaan opettajaksi, pys-

tyin rajaamaan hänet pois luokanopettajuudesta luopumisen tutkimisessa. Olisi ollut luo-

tettavuuden kannalta epärelevanttia tutkia opettajuudesta luopumisen syitä henkilöltä, 

jolle opettaminen on alusta lähtien ollut varavaihtoehto. 

 

On huomioitava, että tämä tutkimus kohdistui pelkästään Helsingin yliopiston luokan-

opettajakoulutuksen opiskelijoihin ja nimenomaan sellaisiin henkilöihin, jotka ovat pää-

tyneet luokanopettajuudesta luopumiseen. Tarkoituksena ei ole yleistää tutkimustuloksia 

koskemaan kaikkia Suomen tai myöskään Helsingin yliopiston luokanopettajuudesta luo-

puvia opettajaopiskelijoita, vaan pyrkiä ymmärtämään ilmiötä paremmin muutaman esi-

merkkitapauksen kautta. Myös Alasuutari (2011, luku ”tutkimusmetodi”) mainitsee, että 

aineiston koostuessa pienestä määrästä yksilöhaastatteluja, ei tutkimusta voida yleistää, 

vaan tähän tarvittaisiin edustavampi otos.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta pohdittaessa on hyvä tiedostaa, että tutkijan rajaukset vaikut-

tavat oleellisesti tutkimustuloksiin. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen rajaaminen 

tuotti haasteita, sillä opettajaksi hakeutumista ja siitä luopumista voidaan tutkia erilaisista 

näkökulmista. Esimerkiksi opettajaidentiteetti voi olla merkittävä tekijä etenkin perus-

koulun opettajien motivaation, tyytyväisyyden ja työhön sitoutumisen kannalta (Day, 

Kington, Stobart & Sammons, 2006, s. 610), mutta sitä en käsitellyt tässä tutkimuksessa. 

Pyrin kuitenkin muodostamaan teoreettisen viitekehyksen useista mahdollisimman ajan-

kohtaisista lähteistä, jotta viitekehys olisi mahdollisimman luotettava. Osa teoreettisessa 

viitekehyksessä käyttämistäni tutkimuksista ei koskenut pelkästään luokanopettajia, vaan 
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tutkimuksiin oli voinut osallistua myös esimerkiksi yläkoulun opettajia tai erityisopetta-

jia, joka voi osaltaan heikentää tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen luotetta-

vuutta. Mietin pitkään, liittäisinkö tutkielmaani teoriaa taustalla vaikuttavista tieteenfilo-

sofisista lähtökohdista. Se olisi kuitenkin tuntunut päälle liimatulta, enkä koe, että se olisi 

tuonut tähän tutkimukseen lisäarvoa.  

 

Toteutin tutkimushaastattelut melko aikaisessa vaiheessa tutkimusta, mikä voi vaikuttaa 

siihen, että teemahaastattelun teemoja olisi voinut mahdollisesti hioa vielä tarkemmin. 

Teemahaastattelut on kuitenkin tästä huolimatta rakennettu teorian pohjalta, joten aineisto 

ja tutkimuksen teoreettinen viitekehys ovat linjassa keskenään, mikä on tärkeää laadulli-

sen tutkimuksen onnistumisen kannalta (Alasuutari, 2011, luku ”kvalitatiivisen aineiston 

ominaisluonne”). Tutkimushaastatteluissa pyrin pyytämään tarkennusta vastauksiin, sekä 

antamaan tilaa opettajaopiskelijoiden omille ajatuksille, mikä lisää tutkimuksen luotetta-

vuutta. Tuomen ja Sarajärven (2018, luku 3.1) mukaan joustavuutta voidaan pitää haas-

tattelun etuna, sillä esimerkiksi väärinymmärryksiä voidaan välttää ja vastauksia tarken-

taa, jos verrataan esimerkiksi lomakekyselyyn. Voi kuitenkin olla, että haastateltavat ei-

vät ole muistaneet mainita kaikkia opettajaksi hakeutumiseen tai opettajuudesta luopumi-

seen liittyviä tekijöitä. On myös huomioitava, että teemahaastattelussa haastateltavien 

vastauksia voi osittain ohjata se, mitä haastateltavat olettavat haastattelevan odottavan 

vastaukseksi (Alasuutari, 2011, luku ”haastattelukehykset”). Lisäksi esimerkiksi opiske-

lijan henkilökohtainen historia, media sekä kulttuuriset tekijät voivat vaikuttaa vahvasti 

siihen, miten opettajaopiskelijat kokevat opettamisen luonteen (Stenberg ym., 2014, s. 

215). On myös pohdittava tiedostamatonta tai tiedostettua unohtamista opettajaksi hakeu-

tumisen motiiveihin liittyen. Tällä tarkoitan sitä, että päätös luokanopettajuudesta luopu-

misesta voi vaikuttaa siihen, miten opiskelijat muistelevat opettajaksi hakeutumistaan. 

Voi siis olla, että tutkimustulokset olisivat olleet erilaiset, jos tutkimus olisi pystytty to-

teuttamaan pitkittäistutkimuksena.  

  

Tuomen ja Sarajärven (2018, luku 6.1) mukaan tutkimustulosten luotettavuus ja puolu-

eettomuus on hyvä erottaa toisistaan. Tämän tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi on 

todettava, että yrityksistäni huolimatta, en ole tutkijana tässä tutkimuksessa täysin puolu-

eeton oman opettajan ammattiin liittyvän epävarmuuden vuoksi. Tutkijan omat arvot ja 

ennakko-oletukset vaikuttavat väistämättä tutkimusaiheen käsittämiseen ja tulkintaan 

(Kiviniemi, 2018, luku ”Laadullinen tutkimus prosessina”). Pyrin kuitenkin tiedostamaan 
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oman epävarmuuteni, käsitykseni ja ennakkoluuloni opettajan ammattia kohtaan ja tähtä-

sin tutkimuksen objektiivisuuteen parhaani mukaan.  

 

Sisällönanalyysin toteutuksen luotettavuutta lisää tutkimusaineistoni suuri koko ja haas-

tattelujen syvyys. Esimerkiksi niukkojen avointen lomakevastausten analysointi sisäl-

lönanalyysillä voi helposti johtaa Tuomen ja Sarajärven (2018, luku 4.7) sanoin siihen, 

että ”on vain tekevinään analyysia”. Salon (2015, s. 183) mukaan sisällönanalyysia käyt-

tävällä tutkijalla voi olla vaarana muun muassa se, että aineistoa ei varsinaisesti analy-

soida, vaan aineistokatkelmia esitetään ikään kuin tutkimustuloksina. Kiinnitin erityistä 

huomiota siihen, että sisällönanalyysini ei olisi pelkästään vastausten toteamista ja luo-

kittelua. Analyysin luotettavuuden takaamiseksi toteutin taustaselvityksen luokanopetta-

jaksi hakeutumisesta. Selvityksen avulla pystyin syventämään aineiston tulkintaa ja löy-

tämään syy-seuraussuhteita luokanopettajaksi hakeutumisen ja siitä luopumisen väliltä. 

Analyysin ideana onkin saada aineistosta selville jotain sellaista, joka ei näy aineistosta 

sellaisenaan (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010, s. 19). Kuvasin teoriaohjaavan 

sisällönanalyysin etenemistä tarkasti aineiston analyysin luotettavuuden lisäämiseksi. 

Alasuutari (2011, luku ”tutkimusmetodi”) painottaakin huolellista tutkimusmetodin esit-

telyä, jotta aineiston analyysi ei muutu epämääräiseksi, intuition varassa muodostuneeksi 

tulkinnaksi. Tiedostan, että taustaselvityksen tulokset on raportoitu lyhyesti. Koen kui-

tenkin, että tarkempi taustaselvityksen tulosten raportointi ei olisi antanut tutkimukselle 

lisäarvoa.  

 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa on pohdittava teoriaohjaavassa sisäl-

lönanalyysissä käyttämieni teorioiden soveltuvuutta ja niiden vaikutusta tämän tutkimuk-

sen tutkimustuloksiin. Vaikka Wattin ja Richardsonin (2007) kehittämää FIT-Choice -

mallia on käytetty kansainvälisesti paljon, on sitä kuitenkin testattu vain kerran suoma-

laisessa kontekstissa (ks. Goller ym., 2019). Vaikka kyseisen tutkimuksen mukaan malli 

soveltuu käytettäväksi Suomessa, on syytä miettiä, mitä kaikkea teoria ei kuitenkaan ota 

huomioon maassa, jossa opettajankoulutuksen ja opettajan ammatin suosio on poikkeuk-

sellinen muihin maihin verrattuna (Mikkola, 2016, s. 9). Lisäksi tiedostan, että hakijapro-

fiilien luominen pienestä haastatteluaineistosta ei ole ongelmatonta. Tarkoituksena ei ol-

lut kuitenkaan tehdä yleistyksiä, vaan lisätä tutkimuksen syvyyttä katsomalla, onko tässä 

tutkimuksessa opettajaksi hakeutumisen motiiveilla selkeitä eroja siihen, miten opetta-
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juudesta luopumista selitetään. Tiedostan myös, että hakijaprofiilien vertailu luokanopet-

tajuudesta luopumisen suhteen vaatisi todellisuudessa isomman vertailujoukon, jotta luo-

tettavampia johtopäätöksiä saataisiin tehtyä. 

 

Päädyin käyttämään ensimmäisen tutkimuskysymyksen analysoinnin tukena Räsäsen ja 

kumppaneiden (2020) tutkimustuloksia opettajuudesta luopumisen aikomuksista. Tutki-

mus oli tehty suomalaisessa kontekstissa ja se oli laaja, pitkän aikavälin tutkimus. Kysei-

nen tutkimus on kuitenkin vain yksi muiden joukossa, eikä sen tutkimustuloksien asema 

ole samalla tavalla valmis teoreettinen malli kuin mitä esimerkiksi FIT-Choice -malli on. 

Koen kuitenkin kyseisen tutkimuksen soveltuvan tämän tutkimuksen teorian pohjaksi, 

sillä muiden samasta aiheesta tehtyjen tutkimusten tulokset olivat linjassa Räsäsen ja 

kumppaneiden (2020) tutkimustulosten kanssa. En kokenut yleisempien esimerkiksi alan-

vaihtoon liittyvien teorioiden olevan tämän tutkimuksen kannalta riittävän soveltuvia, 

sillä ne liittyivät liian vahvasti työelämän ilmiöihin.  

 

Ennen tutkimuksen aloittamista perehdyin tarkasti siihen, millaista hyvä tutkimus on. 

Tuomen ja Sarajärven (2018, luku 5.4) mukaan hyvä tutkimus kietoutuu yhteen eettisen 

sitoutuneisuuden kanssa. Keskityin tarkastelemaan jokaista tutkimukseeni liittyvää rat-

kaisua kriittisesti eettisestä näkökulmasta. Pyrin koko tutkimuksen tekemisen ajan takaa-

maan, että tutkimus noudattaisi tutkimusetiikkaa ja olisi mahdollisimman rehellisesti to-

teutettu. Kiinnitin erityistä huomiota aikaisemman tutkimustiedon oikeaoppiseen käsitte-

lyyn ja lähteisiin viittaamiseen. Avasin omaa ajatteluani tutkijana mahdollisimman tar-

kasti ja sanoitin tekemisiäni, jotta lukijan olisi mahdollisimman helppoa seurata tutki-

muksen etenemistä. Tutkimus sisältää aineistositaatteja ja esimerkkejä aineiston analy-

soinnista, jotta lukija pystyisi mahdollisimman hyvin ymmärtämään tutkimusaineiston 

analysointia ja johtopäätöksiä. Pidin tutkimusaineistoni salassa, eikä ulkopuolisilla ollut 

pääsyä siihen. En kirjoittanut haastateltavien nimiä aineistoon, vaan nimesin tiedostot heti 

alkuvaiheessa käyttämilläni koodeilla. Informoin tutkittavia tieteellisen tutkimuksen tie-

tosuojailmoituksella EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Aineiston litteroinnin 

jälkeen tuhosin alkuperäiset haastattelut ja tutkimuksen valmistuttua poistin tutkimusai-

neiston huolellisesti. Perustelen näillä edellä mainituilla valinnoilla tämän tutkimuksen 

eettisyyttä ja luotettavuutta, sillä kyseiset toimintatavat kuuluvat Tutkimuseettisen neu-

vottelukunnan (TENK) ohjeisiin hyvästä tieteellisestä käytännöstä (TENK, 2012). 

 



 

 76 

8    Pohdintaa 
 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli ymmärtää paremmin luokanopettajuudesta luopu-

mista opettajaopiskelijoiden keskuudessa. Opettajien uranvaihto ja opettajuudesta luopu-

minen on tullut yhä yleisemmäksi ilmiöksi (Jokinen, Taajamo & Välijärvi, 2014; Räsänen 

ym., 2020), joten aiheen tutkiminen on tärkeää. Ilmiön taustalla olevia tekijöitä tutkimalla 

ongelmakohtiin voidaan yrittää vaikuttaa (Heikonen ym., 2017, s. 260). Koska opettajuu-

desta luopuminen voi liittyä koulutusvalintaan johtaneisiin motiiveihin (Honkimäki, 

2014, s. 48), selvitin, miksi tutkimushenkilöt olivat hakeutuneet opettajaksi, ja peilasin 

syitä opettajuudesta luopumisen taustalla oleviin tekijöihin. Lisäksi tarkastelin, onko eri-

laisilla hakijaprofiileilla tässä tutkimuksessa vaikutusta opettajuudesta luopumiseen.  

 

Tutkimukseni vahvistaa aiempia tuloksia siitä, että koululaitoksen muutoksilla, vuorovai-

kutuksen haasteilla, työn kuormittavuudella sekä sitoutuneisuuden puutteella on vaiku-

tusta opettajuudesta luopumiseen.  Esimerkiksi isot luokkakoot, inkluusio, resurssien 

puute, työn raskaus, arvostuksen puute, ongelmat luokkahuoneessa ja pieneksi koettu 

palkka vaikuttavat opettajan ammatin houkuttelevuuteen ja lisäävät opettajuudesta luo-

pumisen aikomuksia. (ks. Eteläpelto ym., 2015; Heikonen ym., 2017, Pursiainen ym., 

2019; Heikkinen ym., 2020; Räsänen ym., 2020.) Myös uralla etenemisen haaveet ja hen-

kilökohtaiset syyt vaikuttavat aiemman tutkimuksen mukaisesti epäilyksiin opettajan 

työtä kohtaan (SOOL, 2018). Lisäksi tämän tutkimuksen mukaan negatiiviset kokemuk-

set sekä ideaalien mureneminen selittävät luokanopettajuudesta luopumista. Olennaista 

on, että tekijät luokanopettajuudesta luopumisen taustalla liittyivät vahvasti toisiinsa. Tut-

kimustuloksena muodostui tämän johdosta luokanopettajuudesta luopumisen kehä. 

 

Negatiiviset kokemukset liittyvät tässä tutkimuksessa muun muassa huonoihin sijaisko-

kemuksiin, opettajankoulutuksen haasteisiin ja negatiiviseen mediapuheeseen. Myös 

SOOLin (2018) raportin mukaan uutiset työrauhaongelmista ja koulujen huonosta kun-

nosta lisäävät kokemusta työympäristön kuormittavuudesta. On siis syytä pohtia sosiaa-

lisen median kasvun yhteyttä negatiiviseen mediapuheeseen. Ihmisten on aiempaa hel-

pompi kommentoida opettajien työtä. Uutisissa negatiiviset aiheet korostuvat, jotta niille 

saadaan lukijoita. Negatiivisista kokemuksista myös huonoilla sijaiskokemuksilla näytti 

olevan paljon vaikutusta opettajuudesta luopumiseen. Myös Heikkinen ja kumppanit 
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(2020, s. 30–32) toteavat, että mitä enemmän kokemusta opettajan työstä on, sitä vah-

vemmin näkemys opettajan uran alkuvaiheesta on haasteellinen, sekä näkemys työoloista 

huonompi. Opetusharjoittelujen vähentyessä opettajaopiskelijoiden kokemus koulumaa-

ilmasta voi perustua huonoille sijaiskokemuksille. Olisiko syytä kiinnittää enemmän huo-

miota siihen, miten sijaisena työskenteleviä voitaisiin tukea? Vaikka opettajaopiskelijoita 

muistutetaan siitä, että sijaisen työ on kaukana todellisuuden työelämästä, voi tämä hel-

posti unohtua, jos kokemukset ovat kerta toisensa jälkeen huonoja ja uuvuttavia.  

 

Tässä tutkimuksessa erilaiset hakijaprofiilit eivät eronneet toisistaan merkittävästi luo-

kanopettajuudesta luopumista selittävien tekijöiden suhteen. Työn kuormittavuuteen liit-

tyvä työn raskaus ja pelko uupumisesta selittivät opettajuudesta luopumista voimakkaim-

min jokaisella hakijaprofiililla. Vaikka hakijaprofiilien erot luokanopettajuudesta luopu-

misen suhteen eivät olleet merkittäviä, oli opettajaksi hakeutumisen ja siitä luopumisen 

väliltä löydettävissä yhteyksiä. Voimakkaimmin tämä näyttäytyi ideaalien murenemi-

sessa: myönteiset mielikuvat opettajan työstä eivät kohdanneetkaan koetun todellisuuden 

kanssa, mikä johti opettajaopiskelijat luokanopettajuudesta luopumiseen. Ideaalien mu-

reneminen tuloksena tukee tutkimuksia (ks. Aspfors ym., 2012; Eteläpelto ym., 2015), 

joissa on selvinnyt, että opettajan työn odotusten ja koetun koulutodellisuuden välillä on 

ristiriita.  Oli mielenkiintoista huomata, että luokanopettajuudesta luopuvat opettajaopis-

kelijat selittivät opettajaksi hakeutumista myönteisillä mielikuvilla opettajan työstä, ei-

vätkä työn vaativuudella, joka on FIT-Choice -mallin mukaan merkittävä tekijä opetta-

jaksi hakeutumiselle (ks. Goller ym., 2019, s. 244). Tämä voi mahdollisesti selittää sitä, 

miksi ideaalien murenemisella oli tässä tutkimuksessa niin suuri vaikutus opettajuudesta 

luopumiseen. 

 

Vuoden 2005 (s. 21) OECD:n raportissa kerrotaan syitä sille, miksi Suomessa opettajan-

koulutukseen on paljon hakijoita ja mikä on syynä opettajien menestykselle ja melko py-

syvälle työvoimalle. Raportin mukaan korkea status, hyvät työskentelyolosuhteet, pienet 

luokat, korkea autonomia, vähäiset työrauhaongelmat ja erityisopettajien tuki tarjoavat 

ympäristön, joka saa opettajat pysymään opettamisessa.  On hälyttävää, että tutkimukseni 

tuloksien mukaan opettajan työ koetaan nykyään täysin päinvastaisena. Samalla kun opet-

tajiin kohdistuvat odotukset kasvavat, opettajien pitäisi onnistua pysymään muutoksen 

perässä (Darling-Hammond, 2010). On selvää, että opettajan työ muuttuu, sillä koulutus-
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järjestelmät ovat jatkuvasti muutosten edessä (Sahlberg, 2015, s. 1). On kuitenkin pidet-

tävä huoli siitä, että opettajat jaksavat toimia koulun uudistajina (Niemi, 2016, s. 31). 

Jotta ammattitaitoiset opettajat saadaan pidettyä kasvatusalalla, on löydettävä keinoja tu-

kea heidän ammatillista kehittymistään ja hyvinvointiaan töissä (Martin & Pennanen, 

2015, s. 12). 

 

Jotta opettajaopiskelijoiden motivaatiota ja opetusalalla pysymistä voitaisiin tulevaisuu-

dessa tukea, olisi tutkimustulosteni ja aiemman tutkimuksen valossa todella tärkeää pa-

rantaa ja kehittää opettajien työolosuhteita (SOOL, 2018; Heikkinen ym., 2020, s. 54). 

TALIS 2018 -tutkimuksen mukaan suomalaiset opettajat kokevat muita vertailumaita 

enemmän työrauhaongelmia (Taajamo & Puhakka, 2019, s. 52–56) ja tekemäni tutkimuk-

sen mukaan työn kuormittavuutta lisäävät luokanhallinnan haasteet selittävät voimak-

kaasti opettajuudesta luopumista. Oppilaita ei kuitenkaan tule syyttää työrauhan ongel-

mista. Ongelmat ovat syvemmällä koulutusjärjestelmässä. Opettajan ammatin houkutte-

levuutta voitaisiin lisätä luokkakokojen pienentämisellä, haastavien oppilaiden kohtaami-

seen ja erityiseen tukeen liittyvien resurssien lisäämisellä sekä fyysisten työskentelyolo-

jen parantamisella (Jokinen ym., 2013, 45; Taajamo & Puhakka, 2019, s. 6). Pelkkä mie-

likuvien parantaminen ei kuitenkaan riitä, vaan asioille on tehtävä jotain. 

 

Työolojen lisäksi opettajan ammatin arvostusta tulee parantaa. Työn arvostusta voitaisiin 

lisätä, jos työn kuormittavuuden ja siitä saatavan palkkion suhde saataisiin inhimilliselle 

tasolle. (Sahlberg, 2015, s. 98; Mikkola, 2016, s. 10; SOOL, 2018.) Jokaisen opettaja-

opiskelijan kohdalla liian pieni palkka oli yhtenä syynä luokanopettajuudesta luopumi-

selle, vaikka sillä ei kerrottu olleen vaikutusta opettajaksi hakeutumisen aikana. Suo-

messa opettajankoulutukseen pääseminen on haastavaa. Kun sen yhdistää alhaisiin mate-

riaalisiin kannustimiin, kuten palkkaan, on todennäköistä, että opettajankoulutukseen ei 

hakeudu henkilöitä, jotka haluavat työn siitä saatavien houkuttelevien henkilökohtaisten 

hyötyjen takia. (Goller ym., 2019, s. 244.) Vaikka opettajaopiskelijat eivät olleet hakeneet 

opettajankoulutukseen palkan takia, kokivat he työtodellisuuden kohdatessaan, etteivät 

palkka ja työn vaatimukset kohtaa. Opettajan ammattiin on aiemmin liitetty ajatus kutsu-

musammatista. Sitä on käytetty sekä opettajien ylistämiseen että alistamiseen, koska sillä 

on perusteltu esimerkiksi opettajien huonoja palkkoja ja huonoja työolosuhteita. (Niemi, 
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2016, s. 28.) Kutsumuksella ei voida kuitenkaan nyky-yhteiskunnassa perustella opetta-

jan työn vaatimuksia. Jotta opetusammatti voi olla haluttu, sen pitää pysyä osana korkea-

tasoisten ammattien joukkoa. (Niemi, 2016, s. 30–31.)  

 

Mitä opettajaopiskelijat itse kehittäisivät opettajan työssä? Kysyin haastatteluissa jokai-

selta opettajaopiskelijalta, olisiko joku asia, jonka muututtua henkilö voisi sittenkin ha-

luta työskennellä opettajana. Seuraava lainaus kiteyttää hyvin kaikkien opettajaopiskeli-

joiden ajatukset, sillä vastaukset kysymykseen olivat todella linjassa keskenään: 

No voisin olla ope, jos ois silleee, että oppilaat vaan täydellisesti kuuntelis. Että tiiän, että ei 

voi niinku ees vaatii tai pyytää ku ei semonen tuu ikinä toteutuu. Et se aikuisten ihmisten 

arvostus ois opetettu jo vaikka kotona, et ku oppilaat tulee, nii ne tietää, miten opettajan 

kanssa tulee käyttäytyä. Pitäis oikeesti olla pienemmät luokkakoot ja enemmän resursseja.  Ja 

sitte kyllä täytyis olla parempi palkka ja realistiset työajat. Nii kyl mut sinne sais, ku kyl mä 

kuitenki tykkään lapsista ja tälleen nii mä just tykkään opettaa, mut just et, jos se käyttäyty-

minen ei onnistu siellä ja uupuu vaan, nii sitte ei vaa niinku riitä omat rahkeet siihen. (H2)  

 

Luokanopettajuudesta luopuvien opettajaopiskelijoiden käsitys opettajan työtodellisuu-

desta oli tässä tutkimuksessa hyvin negatiivinen. Työhönsä tyytyväinen opettaja voi luon-

nollisesti kokea opettajien työtodellisuuden täysin päinvastaiseksi. Tämä tutkimus koski 

ainoastaan Helsingin yliopiston opettajaopiskelijoita ja koulukokemuksia Helsingin seu-

dulla. Virtanen ja kumppanit (2007, s. 328) ovat tutkineet, että Helsingissä koulun sosio-

ekonomisella asemalla on vaikutusta työn kuormittavuuteen. Olisi syytä selvittää, onko 

työn koettu raskaus yleinen ilmiö, vai voiko työtodellisuus, työn kuormittavuus ja siitä 

johtuvat opettajuudesta luopumisen aikomukset vaihdella paljon aluekohtaisesti. Husu ja 

Toom (2010, s. 138) toteavat, että erot koulujen välillä voivat vaarantaa myös tasa-arvon 

toteutumisen. Kun tasa-arvon toteutuminen on vaarassa, voivat sosiaalisista hyötyar-

voista motivoituneet opettajaopiskelijat kyseenalaistaa opettajan ammatin, kuten tutki-

muksessani selvisi. 

 

Opiskelijat kertoivat peloistaan, jotka liittyivät vastavalmistuneena opettajana työskente-

lyyn. Myös tutkijoilla on huoli nimenomaan uran alkuvaiheessa olevien opettajien aiko-

muksista siirtyä pois opettajan töistä ja sen yhteydestä siihen, miten opettajan ammatilli-

nen asiantuntijuus pääsee kehittymään (Meristo & Eisenschmidt, 2014; Grosemans, 

Boon, Verclairen, Dochy, & Kyndt, 2015). Opettajan työn vaativuuden vuoksi on nyky-

päivänä siis tärkeää miettiä, kuinka tukea aloittavia opettajia, jotta loppuun palamiselta 
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heti työuran alussa vältyttäisiin. Vaikka erilaisia mentorointiohjelmia aloittavien opetta-

jien tukemiseksi on olemassa, voitaisiin miettiä, voisiko tällaista tukea olla saatavilla jo 

opettajankoulutuksen aikana. (Stenberg ym., 2014, s. 216.) 

 

Opettajankoulutuksen opiskelijavalinnat ovat tärkeässä asemassa selittämässä tulevaisuu-

den opettajien työhön sitoutumista (Heikonen, 2020, s. 70). Muistan omasta soveltuvuus-

kokeestani, että minulta kysyttiin, millaisena näen hyvän opetuksen ja hyvän opettajan.  

Jos soveltuvuuskokeissa kysyttäisiin tarkemmin opettajan työhön liitetyistä mielikuvista, 

voitaisiin jo varhaisessa vaiheessa huomata, jos opettajaksi hakeutuvien mielikuvat opet-

tajan työstä ovat epärealistiset. Tieto siitä, että mielikuvat ja uskomukset opettajan am-

matista ovat ratkaisevassa asemassa sen suhteen, päättääkö nuori hakea opettajankoulu-

tukseen (Heikkinen ym., 2020, s. 28), on merkityksetön, jos mielikuvat eivät kohtaa to-

dellisuuden kanssa. Opettajankoulutuksen markkinointia pitäisi mielestäni tehdä 

läpinäkyvämmäksi. Mitä opettajan työ vaatii nykypäivänä? Mitä edes tarkoittaa soveltu-

vuus opettajaksi? Mielestäni  opettajankoulutuksessa tulisi puhua avoimemmin myös 

opettajan työn haasteista ja huonoista sijaiskokemuksista. Muuten opettajaopiskelijat voi-

vat jäädä yksin negatiivisten tunteiden kanssa, mikä voi entisestään ruokkia opettajuu-

desta luopumista. Olen Maarasen (2010, s. 151) kanssa samaa mieltä siitä, että opettajan-

koulutusta tulisi kehittää niin, että se antaisi realistisemman kuvan opettajan työstä. Näin 

opettajien valmiudet työelämässä kohdatuille haasteille voisivat olla paremmat. 

 

Useat tutkimukset puhuvat sen puolesta, että opettajien työtyytyväisyyttä tulisi parantaa. 

Herää kuitenkin kysymys: miksi asialle ei tehdä mitään? Helsingin yliopiston kasvatus-

tieteellinen tiedekunta yhdessä OAJ:n kanssa onkin havahtunut samaan kysymykseen ja 

käynnistänyt vuonna 2020 Opettajuus kannattaa -yhteistyöprojektin, jonka tavoitteena on 

parantaa opettajan ammatin asemaa yhteiskunnassamme. Yhtenä haasteena opettajan 

työn kehittämiselle ja työolojen parantamiselle on kuitenkin luultavasti raha. OAJ:n sel-

vityksen mukaan opettajan työhön kohdistuvat parannusten sijaan koulutusleikkaukset, 

joita on kertynyt vuodesta 2012 tähän päivään monta sataa miljoonaa euroa. Suomen ra-

hallinen panos perusopetukseen alittaa jopa pohjoismaiden keskiarvon. (OAJ, 2019, s. 3–

5.)  Jos opettajien työn mielekkyyteen ei panosteta riittävästi, on tuloksena se, että opet-

tajankoulutuksesta valmistuneet löytävät tiensä muualle kuin luokanopettajaksi. Yhteis-

kunnalla ei ole varaa menettää opettajia, jotka työllään mahdollistavat nuorten ja lasten 
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tulevaisuuden. Kuten Niemi (2016, s. 29) toteaa, on opettajan työ yksi merkittävimmistä 

kansan hyvinvointiin ja kilpailukykyyn vaikuttavista asioista.  

 

SOOLin opettajankoulutuksen työelämävalmiuksiin liittyvän selvityksen kuin myös tä-

män tutkimuksen mukaan opettajaopiskelijat, jotka ovat pohtineet muita työmahdolli-

suuksia opettajan työn sijasta, mainitsevat opetusalan sisällä siirtymisen suurimpana 

vaihtoehtona opettajan työlle. Tällaisiksi tehtäviksi mainitaan muun muassa henkilöstö-

hallinnon tehtävät, tutkijan tehtävät sekä järjestötehtävät. (SOOL, 2018.) Jos pohdimme 

tarkemmin opettajankoulutusta, tuntuu luokanopettajan työn lisäksi muiden vaihtoehto-

jen miettiminen jopa luontevalta. Opettajankoulutuksen opetuksen keskiössä on tutkimi-

nen ja akateemisuus. Käytännön ja teorian suhde koetaan vajavaisena. Koulutuksesta val-

mistuva saa käsiinsä kasvatustieteen maisterin paperit, joten työmahdollisuuksia on mo-

nia muitakin kuin luokanopettajan työ. Tutkimuksessani eräs haastateltava (H9) myönsi 

suoraan, että arvostettu yliopistotutkinto johti opettajankoulutukseen hakeutumiseen luo-

kanopettajan ammatin sijasta. Myös Rantala, Salminen ja Säntti (2010, s. 52–53) ovat 

todenneet, että luokanopettajakoulutukseen hakeutuminen ei tarkoita jokaiselle luokan-

opettajan pätevyyden hankkimista, vaan osa näkee maisterintutkinnon hyvänä lähtökoh-

tana oman tulevaisuuden uravalinnoille. Voidaanko siis edes olettaa, että luokanopettaja-

koulutuksesta valmistuvan tulisi tehdä nyky-yhteiskunnassa luokanopettajan töitä lopun 

elämäänsä?  

 

Vaikka opettajuudesta luopuminen ja siihen liittyvät aikomukset ovat lisääntyneet Suo-

messa, on huomioitava, että töiden ja ammattien vaihtuvuus on yleinen ilmiö suomalai-

sessa työelämässä (Aho & Mäkiaho, 2012, s. 52–53). Luokanopettajuudesta luopuminen 

ei ole poikkeuksellinen ilmiö. Yhteiskunta muuttuu, joten niin myös työelämä sekä nuoret 

sen mukana. Vuoden 2019 nuorisobarometrissä todetaan, että nuorten suhtautumisessa 

työelämään näyttääkin olevan käsillä jonkinlainen arvojen muutos. Barometrin mukaan 

esimerkiksi milleniaalien suhde työhön poikkeaa heidän vanhempiensa suhteesta. Nuo-

rille on erityisen tärkeää, että työ on merkityksellistä ja mielekästä. (Haikkola & Mylly-

niemi, 2020, s. 5, 11.) Ajatuksia työelämän yleisten muutosten suhteen oli havaittavissa 

myös tutkimukseni aineistoissa. Osa opettajaopiskelijoista mainitsi kaipaavansa nykyai-

kaisempaa työyhteisöä, jossa työntekijöiden hyvinvointiin, esimiestyöhön ja viihtyvyy-

teen kiinnitetään erityistä huomiota. Se, että opettajaopiskelijat kertoivat kaipaavansa ai-

kuisten kanssa työskentelyä, on mielenkiintoinen huomio. Voisiko olla, että myös lasten 
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ja nuorten asenteet opettajia kohtaan ovat muuttuneet aiempiin vuosikymmeniin verrat-

tuna? Esimerkiksi vuonna 2004 opettaminen on ollut niin arvostettua, että työtä on voitu 

verrata arvostuksen puolesta lääkärin, arkkitehdin tai lakimiehen töihin (Sahlberg, 2015, 

s. 101–105).  

 

Jatkotutkimusaiheena olisi tärkeää tutkia lisää opettajaksi hakeutumisen ja siitä luopumi-

sen yhteyksiä. Olisi mielenkiintoista toteuttaa esimerkiksi pitkittäistutkimus, jossa kat-

sottaisiin, muuttuvatko opettajaksi hakeutumiseen vaikuttavat tekijät opettajankoulutuk-

sen aikana, ja mikä mahdollisen muutoksen aiheuttaa. Jatkotutkimusaiheena olisi hyvä 

myös selvittää, millaisia mielikuvia opettajakoulutukseen hakevilla on opettajan työstä. 

Jos hakuvaiheessa mielikuvat työstä vastaisivat todellisuutta, ei opettajaopiskelijoilla 

välttämättä tapahtuisi ideaalien murenemista. Lisäksi olisi hyvä vertailla luokanopetta-

juudesta luopuvien opettajaopiskelijoiden ja opettajaksi haluavien syitä opettajaksi ha-

keutumiselle sekä sitä, poikkeavatko opettajan työstä saadut kokemukset tai mielikuvat 

ryhmien välillä paljonkin. Laajaa kvantitatiivista tutkimusta tarvitaan, jotta voimme sel-

vittää, kuinka yleistä luokanopettajuudesta luopuminen on opettajaopiskelijoiden keskuu-

dessa. 

 

Kun puhumme Suomen menestyneestä koulutusjärjestelmästä, mainitsemme kaikille lap-

sille yhteisen 9-vuotisen peruskoulun, oppimiskeskeisyyden, autonomian ja systemaatti-

sen huolenpidon erilaisten oppijoiden tarpeille. Merkittävä tekijä kaikkien näiden mainit-

tujen osa-alueiden takana on erinomaisten opettajien panos jokapäiväiseen koulutyöhön. 

(Sahlberg, 2015, s. 98; 2012, s. 1.) Tämän tutkimuksen tärkeyttä perustelen sillä, että tut-

kimuskohteenani ovat tulevaisuuden opettajat, jotka ovat merkittävässä asemassa vaikut-

tamassa Suomen menestyneen koulutusjärjestelmän tulevaisuuden kehityssuuntiin. On 

tärkeää pohtia, miten pidämme huolen siitä, että opettajakunta ja opettajaopiskelijat ovat 

jatkossakin motivoituneita työhönsä. Seuraava lainaus yhden luokanopettajuudesta luo-

puvan opettajaopiskelijan haastattelusta kiteyttää hyvin ajatukseni tämän tutkimuksen 

tarkoituksesta: 

 
Tää on kyllä tosi tärkee aihe tutkia. Opettajien lisäks ihan yhteiskunnanki takia. Koska tää on 

jotenki nyt jotenkin nii trendikästä, että ei me halutakkaan opettajaksi. Jos selvittäis niitä syitä, 

nii voitais yrittää parantaa niitä. Koska kohta me ollaan oikeesti tilanteessa, että on opettaja-

pula ja sit se ei oo niinku kenenkään etu. Etenkään niiden lasten. (H6) 
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Liitteet 
 

Liite 1. Teemahaastattelun runko 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Luokanopettajaksi hakeutuminen 2. Luokanopettajuudesta luopuminen 

 

Miksi halusit opettajaksi/opettajankoulutukseen? 

Mikä oli suurin/suurimmat syyt?  

 
Motivaatiotekijät? 

 

Uskomukset opettajan työstä? 
 

Sisäiset arvot? 

 

Sosiaaliset vaikutteet? 
 

Henkilökohtaiset hyötyarvot? 

 
Sosiaaliset hyötyarvot? 

 

Työn palkkiot/vaatimukset? 
 

Käsitykset omista opetuskyvyistä? 

 

Varmuus alanvalinnasta? 
 

Opettajan ammatin arvostus yhteiskunnassa? 

 
Mitä muuta tulee mieleen opettajaksi hakeutumi-

seen liittyen? Kerro kaikki. 

 

Ajatuksia, toiveita, kokemuksia? 
 
 
 
 

Miksi et halua tehdä tulevaisuudessa luokanopetta-
jan töitä? Mikä on suurin/suurimmat syyt? 

 

Opettajan työn luonne? 
 

Opettajankoulutus?  

 

Henkilökohtaiset haaveet? 
 

Sosiaaliset syyt? 

 
Mitä muuta tulee mieleen opettajuudesta luopumi-

seen liittyen, kerro kaikki? 

 
Käsitykset opettajan työstä? 

 

Opettajan ammatin arvostus yhteiskunnassa? 

 
Milloin ja miksi olet päätynyt opettajuudesta luopu-

miseen? 

 
Luokanopettajaksi hakeutumisesta siitä luopumi-

seen → Mitä oikein on tapahtunut? Kerro kaikki. 

 
Ajattelun muutos? 

 

Mitä kaipaat työelämältä, mitä opettajuus 

 ei tarjoa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luokanopettajuudesta 

luopuvat opettajaopiskelijat 
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Liite 2. Esimerkkejä aineiston analysoinnista 

 
Taustaselvitys: (a) Millä tekijöillä opettajaopiskelijat selittävät luokanopettajaksi hakeutumis-

taan? 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Yhdistävä  

pääluokka 

” – – opettajan työ on 

tärkeä osa yhteiskuntaa 

nii kyl mä niinku aatte-

len, että haluaisin tehdä 

jotain sellasta työtä, 

millä on jotain merki-

tystä.” 

Opettajan työ on 

merkityksellinen ja 

halu tehdä työtä, 

jolla on jotain mer-

kitystä yhteiskun-

nallisesti 

Merkityksellinen 

työ 

Sosiaaliset hyötyar-

vot 

Opettajaksi ha-

keutumiseen liit-

tyvät motivaa-

tiotekijät 

”Ja sitte on pitkät lomat 

ja aina samaan aikaan, 

ku jos vaikka omilla 

lapsilla ois, et kaikkee 

tämmösii syitä nähny 

siinä.” 

Pitkät lomat yhtenä 

syynä opettajaksi 

hakeutumiselle 

Pitkät lomat Henkilökohtaiset 

hyötyarvot 

Opettajaksi ha-

keutumiseen liit-

tyvät motivaa-

tiotekijät 

” – – että sillä on var-

masti vaikutusta, että 

mun äiti ja kolme siskoa 

on opeja.” 

Omat perheenjäse-

net ovat opettajia 

Perheenjäsen 

opettajana 

Sosiaaliset vaikut-

teet 

Opettajaksi ha-

keutumiseen liit-

tyvät motivaa-

tiotekijät 

”No kyllä se vaikutti sii-

hen ammatin valintaan, 

että se koulutus hou-

kutti. Et en ois varmaa 

hakenu opeksi, jos se ei 

ois yliopistotutkinto.” 

Opettajaksi hakeu-

tumiseen vaikutti 

yliopistotutkinto  

Opettajankoulu-

tuksen akateemi-

suus 

Opettajankoulutus Opettajaksi ha-

keutumiseen liit-

tyvät motivaa-

tiotekijät 

”– –varmasti vaikutti, 

ku aattelin, että se on 

semmonen ammatti, 

mitä kaikki arvostaa ja 

moni lapsi leikkii opet-

tajaleikkejä ja tosi mo-

net kattoo sillee ylös-

päin ja aattelee että se 

on niinku hieno am-

matti.” 

Opettajan työtä ar-

vostetaan ja se näh-

dään hienona am-

mattina 

Opettajan amma-

tin arvostus 

Työn palkkiot Uskomukset opet-

tajan työstä 

”– – ettei silleen oo mi-

tää vaikeita asioita ope-

tettavana, et aika niinku 

semmonen ruusunen 

kuva, vähän ku oltais 

jossaki Ruotissa ja 

kaikki on ihanaa ja in-

nokasta.” 

Opettajan työ ei ole 

kovin haastavaa, 

vaan se on ihanaa ja 

innokasta 

Opettajan työn 

positiivinen 

luonne  

Myönteiset mieliku-

vat opettajan työstä 

Uskomukset opet-

tajan työstä 

”Tai että just ku mää 

aattelin, että se ei oo 

mulle liian vaikee ala, 

että se veis mun elämää 

hyvään suuntaan.” 

Opettajan työ ei ole 

liian vaikea, vaan 

sillä saa hyvän elä-

män 

Opettajan työn 

vaikutukset 

omaan elämään 

Myönteiset mieliku-

vat opettajan työstä 

Uskomukset opet-

tajan työstä 
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1. Tutkimuskysymys: Mitkä tekijät saavat opettajaopiskelijan luopumaan luokanopettajuudesta? 

 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

”Että monet tommoset 

asiat, että vaikee sanoo 

semmosii yksittäisiä asi-

oita, että se on ehkä sem-

monen yhdistelmä.” 

Luokanopettajuudesta 

luopuminen usean syyn 

summa 

Moninaiset syyt Moninaiset syyt 

”Ei kukaan halua ja jaksa 

työskennellä tommosissa 

ympäristöissä mitä koko 

ajan ajetaan, että on vaan 

isompia luokkia[– –].” 

Kasvavat luokkakoot te-

kevät opettajan työstä uu-

vuttavaa 

 

 

Isot luokkakoot Pettymys koululaitoksen 

muutoksiin 

” Et vähä niinku semmo-

siksi sylkykupeiksi muut-

tunu, että me tehään 

niinku kaikkemme tuolla, 

mutta sitte meidän päälle 

voi sylkeä mitä tahansa.” 

Tunne siitä, että opettajan 

ammatin arvostus on vä-

hentynyt 

Arvostuksen puute Pettymys koululaitoksen 

muutoksiin 

” [– –]mua on alkanu 

kiinnostaa enemmän sem-

monen tutkiminen ja jo-

tenkin semmonen ylem-

mällä tasolla toimimi-

nen.” 

Kiinnostunut tutkimisesta 

ja erilaisista asiantuntija-

tehtävistä 

Haave akateemisesta asi-

antuntijuudesta 

Sitoutuneisuuden puute 

”No kyl se ois ihana ku 

sais aikuiskontakteja työ-

elämässä, tai toki on ne 

opet, tai jos ois kiva työ 

yhteisö ja pääsiski sinne 

opettajanhuoneeseen jos-

kus, tai sillee et sithän 

siinä tulis sitä. Mutta jo-

tenki joskus ku oot vaa 

koko päivän lasten kaa ja 

syötki niiden kaa.” 

Haaveet työyhteisöstä, 

jossa saisi opettajan työtä 

enemmän aikuiskontak-

teja 

Aikuisten kanssa työsken-

tely 

Sitoutuneisuuden puute 

” [– –] mutta just et, jos 

se käyttäytyminen ei on-

nistu siellä ja uupuu vaa 

nii sitte ei vaa niinku riitä 

omat rahkeet siihen.” 

Oppilaiden käytökseen 

liittyvät haasteet tuntuvat 

liiallisilta 

Haastavat oppilaat Haasteet vuorovaikutuk-

sessa 

”[– –] mutta sitten kuiten-

kin meidän päälle voi syl-

keä mitä tahansa, van-

hempien toimesta, että 

sieltä tulee monenmoista 

kommenttia kuulemma.”. 

Pelko haastavista van-

hemmista, jotka arvostele-

vat opettajan työtä 

Haastavat vanhemmat Haasteet vuorovaikutuk-

sessa 

”Nykymaailman koulu on 

kummiski aika tosi levo-

tonta ja rankempaa, mitä 

se oli niinku omana ai-

kana, mitä odotti.” 

Nykyään koulumaailma ei 

ole samanlainen kuin se 

oli ennen 

Odotusten ja todellisuu-

den välinen ristiriita 

Ideaalien mureneminen 
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”Ja vaikka just, että luok-

kahuoneita ei välttämättä 

kaikkialla enää oo ja ope-

tus tapahtuu vaan ympäri 

kouluu, ja ei oo enää pe-

rinteisii pulpettei ja nii, se 

on tosi jotenki muuttunu, 

jota en ollu tajunnu.” 

Havahtuminen koulumail-

massa tapahtuneisiin 

muutoksiin, jotka eivät 

kohtaa omien kokemusten 

kanssa 

 

 

 

 

 

 

Odotusten ja todellisuu-

den välinen ristiriita 

Ideaalien mureneminen 

”Ku teki sijaisuuksia, niin 

huomas, että kuin niinku 

hurjaa se meno voi olla 

koulussa. Että tuli vaikka 

ite kiusatuksi lasten toi-

mesta, niin se jätti sem-

mosen olo, että tänne vii-

dakkoon mää en kyllä ha-

lua.” 

Ikävät sijaistuskokemuk-

set ovat saaneet ajattele-

maan, ettei halua tehdä 

opettajan töitä 

Negatiiviset sijaistuskoke-

mukset 

Negatiiviset kokemukset  

”Mutta se ku mää luulin, 

että mulla tulis sellannen, 

vahvistuis kaikki semmo-

nen, että tää ammatti on 

mua varten ja mää opin 

täällä kaikkea. Nii tää 

opettajankoulutus on pi-

kemminki saanu muta 

epäröimään kaikkea sitä, 

että sopiiko tää ala 

mulle.” 

Opettajankoulutuksen 

odotettiin vahvistavan 

opettajaksi sopivuutta, 

mutta se onkin saanut 

vain epäröimään alaa. 

Negatiiviset kokemukset 

opettajankoulutuksesta 

Negatiiviset kokemukset 

” [– –]mua ärsyttää se 

että sysätään vaan lisää 

juttuja opettajille, koska 

että ne on ammatissa kut-

sumuksen ja intohimon ta-

kia.  Että niille voi antaa 

vaikka kuinka paljon lisää 

hommia ja digitalisaa-

tiota ja kikyä ja kakutun-

teja.” 

Turhautuminen jatkuvasti 

lisääntyviin työtehtäviin 

Lisääntynyt työmäärä Työn kuormittavuus 

”No ehkä just se, että pa-

himmillaan se voi olla 

sitä, että voi tulla työ-

uupumusta ja et ehkä, 

ehkä mun mielestä niinku 

ei voi riskeerata omaa 

terveyttään sillä tavalla.” 

 

Pelko työuupumuksesta ja 

oman terveyden menettä-

misestä 

Uupuminen Työn kuormittavuus 

 
 
 


